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শ্রীঅনুকূলচন্জর গু, বি-এ, 
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ভদস্ণ শকুন? 

বন্দনা । 

গাও হে তাহার নাম, 

রচিত ধার বিশ্বধাম, 

দয়ার ধার নাভি বিরাম, 

ঝরে অবিরত ধারে ! 

জ্যোতি ধার গগনে গগনে, 

কীত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে, 

'্লীতি ধার পুম্পিত বনে 

কুস্থুমিত নব রাগে ! 

ধার নাম পরশ-রতন, 

পাঁপ-হৃদয়-তাপ-হুরণ, 
প্রসাদ ধার শান্তিরূপে 

ভকত-হুদয়ে জাগে! 

অন্তহীন নির্বিকার, 

মহিমা ধার তয় অপাব, 

ধার শক্তি বাণবারে 

বছ্ি-বচন ভারে 



আদর্শ কবিতা । 

জন্মভূমি | 

অফরি ভুবন-মনো-মোহিনি ! 
অগ্গি নিশ্শল কুরধ্য-করোজ্জল-ধরণি ! 

জনক-জননী-জননি ! 

নীল সিন্ধু-জল ধৌত চরণতল, 

অনিল-বিকম্পিত শ্তামূল অঞ্চল, 

অশ্বর-চুন্নিত-ভাল হিমাচল, 

শুভ্র তুষার-কিরীটিনি ! 

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, 

প্রথম সাম-রব তব তপোবৰনে, 

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে 

জ্ঞান, ধর্ম কত পুণা-কাহিনী ; 

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, 

দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন, 

জাকবী-যমুনা-বিগলিত-করুণ। 

পুণা-পীযূষ-স্তন্থ-বাহিনি ! 

করুণাস্বন্দরী । 
ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়-_ 

লকৃ-লৰ্ শিখা উঠিছে কেঁপে, 
দাউ দপ.-দপ, ধুধু ধরে যায়__ 

দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে । 



আদর্শ কবিতা | ৯ 

“জল জল জল” ঘোর কোলাহল, 

ফট ফট্ ফট ফাটিছে বাশ, 

পুয়ার তথায় ভরিল সকল, 

লাল হয়ে গেল নীল আকাশ । 

ছুটেছে বাতাস হলক হলক, 

ঝলমিছে সব, লাগিছে যাতে, 

তবুও এখন চারিদিকে লোক 

তামাস। দেখিতে উঠিছে ছাদে । 

কারো সর্ধনাশ, কারে। পোষ মাস” 

পরের বিপদে কেহ না নড়ে, 

আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ, 

মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে ! 

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত, 

ঘরের ভিতরে কেহ ষে নাই ১' 

আগুন দেখিতে উহাদের মত, 

উপরে উঠেছে বুঝি সবাই । 

কেন গেল ছাদে, এ কি সর্বনাশ । 

কে আছে আগুলে ওদের কাছে ; 

অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস 

ছাদে এ সময় দাড়াতে আছে? 

যাই বাই আমি ওখানে এখন, 
যেথ। ঝুঁড়েগুলি জলিয় যায় ; 



৫ আদর্শ' কবিতা । 

দেখি বেয়ে-চেয়ে করি প্রাণপণ, 

বাচাবার বদি থাকে উপায়। 

এই ষে দাড়ায়ে করুণান্ুন্দরী, 

উপর চাতালে থামের কাছে; 

মুখখানি আহা চুণপানা করি, 

অনলের পানে চাহিয়ে আছে । 

চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে, 
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখকমল ; 

কচি কচি ছুটি কপোল বহিয়ে 

গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল। 

ষেন মৃগ-শিশু সজল নয়নে রর 

দাড়ায়ে গিরির শিখরপরি, 

ত্রাসে দাবানল দেখে দুর বনে, 

স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি ! 

হে সুরবালিকে, শুভ-দরশনে, 

স্ুবর্ণপ্রতিমে, কেন গে। কেন, 

সরল উজল কমল-নয়নে 
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন ! 

দুখীদের দুখে হয়েছ দুখী, 
উদাস হইরে দাড়ায়ে তাই, 

শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী, 
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই । 



আদশ কবিতা ৷ ৯১ 

প্রকৃতি । 

অয়ি সতি । গুণবতী প্রকৃতি সুন্দরী, 

দেশ-ভেদে কাল-ভেদে নানারূপ ধরি, 

পশ্ড-পক্ষী নরগণে, মুগ্ধ করি” শ্রলোভনে, 

দেখাইছ জলে*স্থলে লাবণা-লহরী ; 

কতই বিভব তব, আহা মরি মরি ! 

নিদাঘ, শরৎ, বঝ।, বসন্ত, শিশিরে, 

নানা অভিনয় হয় তোমার মন্দিরে ; 

নব ভাবে নঘ বেশে, গাহিতেছ হেসে ভেসে 

জগতংপতির ষশোগুণ ঘুরে ফিরে ; 

ভবে গদগদ তনু ভাস প্রেমনীরে । 

উষার আলোক জালি” আকাশের কোলে, 

মঙ্গল আরতি কর মিশে দেবদলে 

সপ্ভংস্ফুট ফুলদল, শীতল শিশির-জল 
ভক্তিভরে দেও ঢালি বিভু-পদতলে ; 
বাজাও মঙ্গলবাগ্ভ পক্ষি-গীত-ছলে । 

ঘুচাও আলম্ত, নিদ্রা প্রাতঃসমীরণে, 

ছড়া কাঞ্চন-ছট। গগনে গগনে ; 

হেরি” তব রূপরাশি জাগে জগপুরবাসী, 

সঞ্লীবিত হয় পুনঃ নৃতন জীবনে ; 

'জ্রয় জগদীশ ।” বলি” উঠে নরগণে । 



১২ আদর্শ কবিতা । 

মধ্যাহ্নে তোমার প্রভা উজ্জল প্রথর, 
ঘরে ঘরে সমারোহ- মহা আড়ম্বর ; 

প্রচণ্ড প্রভাবশালী, . জ্যোতিশ্য় অংশুমালী 
সঞ্চারে জীবনী-শক্তি প্রাণের ভিতর, 

জ্বলস্ত অনল জলে দিগদিগন্তর | 

সদাব্রত অনসত্র কবির] বিস্তার, 

দাও জীব-জন্ত-নরে প্রচুর আহার 3 
চবব্য-চষা-লেহা করি, খায় সবে পেট ভরি, 

স্রথসেব্য নানাদ্রব্য পর্ধত-আকার ; 
প্রতিদিন মভোৎসব গতেতে তোমার ! 

থগ্যোত-খচিত ঘোর আধার বসন 

পরিয়া, রজনীকালে দাও দরশন ; 
মাথায় বরণ-ডালা, শোভে তাহে দীপমালা।, 

যথা কুলবধ করে জামাই-বরণ ; 

বিলী-রবে সন্ধ্যাগীত গার কীটগণ। 

ঘুমন্ত সন্তান কোলে যেমন জননী 

বসিয়া নীরবে এক জাগেন রজনী, 
জীবগণে বক্ষে রাখি আধার অঞ্চলে ঢাকি' 

জাগিয়া কাটাও নিশ। তুমিও তেমনি; 

কত ভাব ভাব” বসি, আপনা আপনি । 



আদর্শ কবিতা । ১৬ 

কখন ভীষণ বেশে ওগো বরাঙ্গিনি, 

প্রকাশ” মহিমা-শক্তি মহা তেজন্ষিনি ! 

দেখি ঘোর ঘন-ঘটা।, তীক্ষ বিজলীর ছটা, 

কালরূপ। ভয়ঙ্করী তামসী যামিনী, 

আতঙ্কে কম্পিত হর গগন-মেদিনী । 

মোহিনী মূরতি তব দেখি আর বার, 

প্রসন্ন বদনখানি প্রেমের আধার । 

শাস্তিবারি লয়ে হাতে ছিটাইয়া দেও মাথে, 

মৃতদেহে কর পুনঃ জীবন সঞ্চার ; 

নিত্য নব নব লীল। বিলাস তোমার ! 

মা। 

তবু ভরিল না চিন্ত : বুরিয়৷ ঘুরিয়া 

কত তীর্থ হেরিলাম । বন্দিন্ু পুলকে 

বৈগ্যনাথে : মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া 

কাদিলাম চিরত্বঃখী জানকীর ঃখে ; 

হেরিন্ু বিল্াবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয় 

করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ; 

“জর বিশ্বেশ্বর” বলি ভৈরবে বেড়িয়া, 

করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে, 
রাধাশ্তামে নিরখিয়া হইফ়্া উতলা, 

গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়] গাহিয়। 



১৪ আদর্শ কবিতা । 

ভ্রমিলাম কুঙ্জে কুঙ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়। 

গলে পরাইয়। দিল বর গুঞ্জমালা। 

তবু ভরিল না চিত্ত, সর্ধব তীর্থ সার, 

তাই মা! তোমার পাশে এসেছি আবার । 

যন্ষের আলয় | 

কুবের-আলয় ছাড়ি” স্তরে আমার বাড়ী, 

গিয়া তুমি দেখিবে তথাম্স ; 

সম্মথে বাহির-দ্বার, ভা কে ব। দেখে তার, 

ইন্দধন্নু মেন শোভ। পায় । 

পার্খে এক সরোবরে, জল থই থই করে. 

হাসে কুল্প নলিনীর হাট : 

উহ্তার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে 

রূমণীয় মণিময় ঘাট । 

সরসীর শ্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে 

ভ্রমে হংস হংসী অবিরামে ; 

যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে, 

আছে তারা এমনি আরামে | 

উদ্ভানে একটি চারু * শিশু পারিজ্বাত-তরু, 

বায়ু-কোলে হেলে, পুষ্প হাসে ; 

বহু ষত্বে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া, 

সত সম তেই ভালবাসে । 



আদর্শ কবিতা ৷ 

উচ্চ ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে, 

নীলকাস্তি শিখরে বিরাজে । 

স্বর্-কদলী যত, চারিধারে শোভে কত, 

মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে । 

মাধবী-মগুপ”পরে, কুরুবক শোভা করে, 

ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ; 

লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা, 

ঢাট গাছ অশোক বকুল 

তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার, 

সোণার একটি আছে দাড়; 

শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি”, 

আনন্দেতে উচা করি ঘাড় । 

ত্বাহারে 5 চায় প্রিয়া, করতালি দিয়। দিয়া, 

কণু রুধু বাজে তায় বালা ; 

ক্রিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা, 

জ্বলি” উঠে হৃদয়ের জ্বালা । 

এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহুর্তক্ষণে, 

দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে ; 

এবে উহা শুন্ত-প্রায়, কমল না শোভা পায়, 

কখনও দিবা-অবসানে | 

১৫ 



আদর্শ কবিতা । 

গান্ধারী জননী । 

কেন মাতা, কাদিতেছ রণবার্তী শুনি? 

জসহায় পাগ্বেরে আমি নাহি গণি। 

ভিখারী পাওবগণ, আমি রাজা হুর্য্যোধন, 

মোর করতলে আছে সমগ্র ধরণী; 

দেহ আজ্ঞা, রদে আজি যাই গো জনন্দি ! 

কেন মাতা, কাদিতেছ রণবার্তী শুনি ? 

আমার বুদ্ধের বল দশ অক্গৌহিণী । 

মোরা শত সহোদর, আছে কর্ণ ধকুর্ধর, 

ভাগ্যগুণে ভীম্ম, দ্রোণে লভেছি সেনানী-_ 

জক্ী হব রণে, কেন কাদিছ জননি ! 

কেন কাদে মাত। তোর, শুন রে বাছনি । 

অসহায় পাণ্ডৰ ত নহে যাুমণি | 

ধশ্মবলে বলী তারা, ধশ্মে পাবে পুন ধরা, 
ধশ্মবলে অস্নবল তুণ হেন গণি 7-- 

তাই আজি কাদে তোর হখিনী জননী । 

যা কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি ; 

ধন্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি! 

কোথ] ভীক্ম মহারথী, কোথা কর্ণ সেনাপতি, 
কোথা গেল সে ছঞ্জর দশ অক্ষৌহিণী | 

কোথা গেল শত ভাই কুরু অভিমানী ! 



আদশ কবিতা । ১৭ 

যা কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি ; 

ধর্মবলে ধর্মপুক্র লভিল! ধরণী ! 

ধর্মবল-সম বল, নহে ধন-জন-বল, 

ধন্মুবলে অস্ত্বল তৃণ হেন গণি ৮ 

ষ! কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি ! 

নিমাই সন্যাঁস। 

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে, 

ঘুমা'তে ঘুমাস্তে উঠিগ্লা বসিলে ? 
লুম্টিত অঞ্চলে 'নিমু” নম, বলে, 

দ্বার খুলি” মাতা কেন বাহিরিলে ? 

“বউমা । বউমা! ঘুমা”য়ো না আর ! 

উঠ অভাঁগিনি ! দেখ একবার ) 

প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই, 
বুঝি ব। পলা”ল কবি” অন্ধকার !' 

তাই বটে, হাক্স ! বধ একাকিনী 

রয়েছে নিড্রিতা সরলা কামিনী ; 

*শৃহ্য পড়ি ঘর, কোথা প্রাণেশ্বর ! 

€গছে গেছে করে; উঠে বিনোদিনী! 



নাছ আদর্শ কবিত। 

'সেকি বল বউ! ও মা সেকি কথা! 

ভা মোর নিমাই, পলাইল কোথা !, 

পাগলিনী-প্রার, দ্বারে গিরে হায়, 
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা ! 

ডাকেন জননী 'নিমাই+ ! “নিমাই” ! 
প্রতিপবনি বলে, 'নাই+ “নাই? “নাই” ! 
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত 

উথলিয়া। উঠে; কোথ। রে নিমাই । 

গভার নিশীথে দূর গ্রামাস্তরে, 

সেই গ্রতিধবনি, 'যাই” “যাই” করে; 

ভাবেন জননী আসে গুণমণি, 

ডাকেন উত্সাতে হরিষ-অন্তরে | 

নিমাই ! নিমাই ! হ। মাতা সরলে, 
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে ; 

কাদ ম| জননি ' তব গুণমণি 

আধারে লুকা?য়ে ওই গেল চলে! 

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে, 

আর তারে হেথ! একে বা রাখে ধ'রে ? 

তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে, 

পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে 



আদশ কবিতা । ১৯ 

ধঃরেছ জঠরে 

পার কি রাখিতে 

যে কাজ সাধিতে 

নিলেন ঈশ্বর 

নদীয়াতে ছিল 

আজি সে হইল, 

জগতের তরে 

বুঝিলে না মাতা, 

শচীমাতা কাদে, 

বিষুওপ্রিয় দ্বারে 

দাড়ায়ে ললনা, 

বিন্দু বিন্দু অশ্র 

কেঁদ না লেখনি ! 

ন্েহমক্সী মার 

শোকে অভিভূত 

করিছেন মাতা, 

বপ নিজ মুখ 

আর হস্তে ঠেলে, 

শোকের সাগরে 

উঠ প্রতিবাসী ! 

তাই বলে তারে 

আপন আগারে 

আস। অবনীতে, 

সে কাজে তাহারে । 

তোমার নিমাই, 

পাপীদের ভাই ; 

সে বে প্রাণ ধরে, 

কাদিতেছ তাই ! 

ঘর ফেটে যায় ; 

পুতলীর প্রায় 

বিষ্ন-বদন।, 

পড়িভেছে পার । 

করু রে বর্ণনা, 

সে ঘোর যাতন। ; 

ধড়-ফড় কত 
হারায়ে চেতনা । 

মুছিছে অঞ্চলে, 

ম1 গো” মা গো” বলে, 

হটি নারী মরে ; 

উঠ গে। সকলে ! 



আদর্শ কবিতা । 

রজনী পোহা”ল, 

শচীর ক্রন্দন 

উঠি” প্রতিবাসী 

“কি হইল বলি? 

ঘরে আসি, দেখে 

সে প্রসন্ন মুখ 

শিরে কর দিয়ে 

'ভার় কি হইল !” 

এদিকেতে গোরা 

কেশব ভারতী 

হরি-গুণগান 

প্রেমের সাগর 

'নিশিতে” ডাকিলে 

নিজ মনে গোর 

পাপার ক্রন্দন 

আর বার ভাবে 

বলেন সঘনে, 

রহিল জননী, 
আমি দ্বারে দ্বারে 

এ দেহে জীবন 

দিক্ প্রকাশিল : 

গগনে উঠিল ; 

ত্বরা করি আসি, 
দ্বারেতে ডাকিল। 

সে ঘর আধার ! 

সেথ। নাহি আর ! 

পড়িল বসিয়ে ১ 

মুখেতে সবার । 

নিজবেগে ধায়, , 
আছেন যথায় , 

করি” পথে যান, 

উথলিপ্পা যায় । 

লোকে ধায় ষথা, 

চলিরাছে তথা ; 

করিছে শ্রবণ, 

জননীর কথা । 

কোথা দস্সাময় ! 

কগরো ষাহ। হয় । 

ঘোধিব তোমারে 

যত কাল রয় । 



আদর্শ কবিতা । | শ১ 

নিম্মল প্রকৃতি সরল! যুবতী 

ঘরে আছে জায়। পতিব্রতা সতী : 

তারে দয়া করি' তবে দেখে। তরি ! 

ক'রে! করো নাথ । তাহার সদগতি । 

প্রিয্ন নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি । 

ছেড়ে যাই আমি দাও অনুমতি | 

হরি সংকীর্তনে তোম। দুই জনে 

জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি ? 

প্রিয় হরি-নাম ঘোধিব বিদেশে, 

দ্বারে দ্বারে ষাব ভিখারীর বেশে, 

নিজে পারে ধরি ভজ।ইব হরি. 

হরি নামে পাগী শান্তি পাবে শেষে 1 

এত বলি গোরা নদে ছাড়ি” যায়, 
নদে পুরী শোকে করে ভায় হার! 

কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর, 

দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধি প্রায় € 

অসহায় । 

কোলের ছেলে ধুলে। ঝেড়ে, 

তুলে নে কোলে ' 

ফেলিস্ নে মা, ধলে। কাদা 

মেখেছি বোলে! 



৯৫ আদর্শ কবিতা । 

সারাদিন ক”রে খেলা, 

ফিরেছি মা সন্ধ্যেবেলা, . 

আমার খেলাব সাথী 'যে যার মত 

গিয়াছে চলে! 
কত আঘাত লেগেছে গায়, 

কত কাটা ফুটেছে পার, 

কত পড়ে গেছি, গেছে সবাই 
চরণে দলে ! 

কেউ ত আর চাইলে না ফিরে, 
নিশার আধার এল ঘিরে, 

এখন মনে হল মায়ের কথা 

নয়নের জলে ! 

মন্তক-বিক্রয় । 
কোশল নুপতির হুলন। নাই. 

জগৎ জুড়ি” যশোগাথা ; 

ক্ীণের তিনি সদ। শরণঠাই, 
দানের তিনি পিতামীত। | 

সে কথ। কাশারাজ শুনিতে পেয়ে 
জ্বলিয়। মরে অভিমানে )-. 

“আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে 

তাহারে বড় করি? মানে ! 



আদর্শ কবিতা । ২৩ 

আমার হতে যার আসন নীচে 

তাহার দান হ'ল বেশি! 

ধর্ম দরামায়! সকলি মিছে-_ 

এ শুধু তার রেষারেষি ! 

কহিলা, “সেনাপতি, ধর রুপা, 
সৈম্থ কর সব জড়; 

আমার চেয়ে হবে পুণাবান্, 

স্পদ্ধ| বাড়িয়াছে বড় 1” 

চলিল| কাণারাজ বুদ্ধপাজে,__ 

কোশলরাজ হারি? রণে 

. বাজ ছাড়ি দিয়। ক্ষুব্ধ লাঁজে 

পলা”য়ে গেল দূর বনে! 

কাশার রাজ ভাসি” কহে তখন 

মাপন সভাপদ মাঝে 

“ক্ষমত! আছে যার রাখিতে ধন 

তারেই দাতা হওয়া সাজে । 

সকলে কাদি' নলে-“দারুণ রাহু 

এমন চাদেরেও হানে । 

লক্ষ্মী খোজে শুধু বলীর বানু, 

চাহে না ধন্মের পানে 1” 

“আমর। হইলাম পিতৃহার1”__ 

কাদিষ| কতে দশদিকৃ-_ 

“সকল জগতের বন্ধু ধার! 

তাদের শব্রুরে ধিক 1” 



স্ আদশ কবিতা । 

শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি” 

“নগরে কেন এত শোক । 

আমি ত আছি তবু কাহার লাগি 

কাদিয়া মরে যত লোক । 

আমার বাভবলে হারিয়া তবু 

আমারে করিবে সে জয় ! 

অরির শেষ নাহি রাখিবে কড় 

শাস্ত্রে এই মত কয়! 

মন্ত্রি, রটি দাও নগর-মাকে 

ঘোষণ। কর চারিধারে-__ 

যে ধরি' আনি” দিবে কোশলরাজে, 

কনক শত দিব তারে 1” 

ফিরিয়। রাজদূত সকল বাটা-_ 

রটন] করে দিনরাত । 

যে শোনে, আখি মুদি” বসন কাটি 

শিহবিঃ কাণে দেয় হাত ! 

রাজ্যহীন রাজ গহনে ফিরে 

মলিন চীর দীনবেশে | 

পথিক একজন অশ্রুনীরে, 

একদা শুধাইল এসে, 
“কোথা গে বনবাসী বনের শেষ, 

কোশলে যব কোন্ মুখে ?” 

গুনিয়। রাজা কহে, “অভাগা দেশ, 

সেথায় ষাবে কোন্ ভখে ?” 



আদর্শ কবিতা । ২৫ 

পথিক কহে, “আমি বণিক্-জাতি, 

ডুবিয়া গেছে মোর তরী । 

এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি, 

কেমনে রব প্রাণ ধরি? ! 

করুণা-পারাবার কোশলপতি 

শুনেছি নাম চাবিধারে, 

অনাথ-নাথ তিনি দীনের গতি, 

চলেছে দীন তারি দ্বারে 1” 

শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ ভেসে 

রুধিল নয়নেব বারি, 

নীরবে ক্ণকাল ভাবিয়! শেষে 

কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি” -- 

“পান্থ, যেথা তব বাসন। পুরে 

দেখায়ে দিব তারি পথ । 

এসেছ বহু ছুখে অনেক দূরে 

সিদ্ধ হবে মনোরথ 1” 

বসিয়া কাণীরাজ সভার মাঝে ; 

দাঁড়াল জটাধারী এসে । 

“হেথায় আগমন কিসের কাজে ?” 

নৃপতি শুধাইল হেসে । 

“কোশলরাজ আমি, বন-ভবন”” 

_কহিলা বনবাসী ধীরে, 

“আমারে ধরা পেলে যা” দিবে পণ, 

দেহ তা মোর সাঘীটিরে 1” 



৬ আদর্শ কবিতা । 

উঠিল চমকিয়া সভার লোকে, 

নীরব হল গৃহতল, 
বন্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে 

অশ্রু করে ছলছল । 

মৌন রহি” রাজ] ক্ষণেক তরে 

হাসিয়া কহে--“ওহে বন্দী, 
মরিয়া হবে জয়ী আমার "পরে 

এমনি করিয়া ফন্দি ! 

তোমার সে আশায় হানিব বাজ, 

জিনিব আদিকার রণে, 

রাজা ফিরি দিব, হে মহারাজ, 

জদয় দিব তারি সনে |” 

জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে 

বসা'ল নৃপ রাজাসনে, 

মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে, 
ধন্তা কহে পুরজনে ! 

হুঃখ বিনা স্থখ হয় না। 
কেন পাস্থ' ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ * 
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ! 
কাটা হেরি' ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, 
ভঃখ বিনা সুখ লাভ ভয় কি মহীতে ? 



আদর্শ কবিতা। ২৭ 

প্রতিমা | 

গ্রতিম৷ দিয়ে কি পুজিব তোমারে _ 

এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিম। : 

“মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো, 

মন্দির বাহার দিগন্ত নীলিমা 

তোমার গ্রতিম। শশী, তারা, রবি, 

সাগর, নির্কর, ভূধর অটবী, 
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত-পবন 

তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা ! 

সতীর পবি্র প্রণয় মধু, -ম1! 

শিশুর হাসিটি জননীর চুমা, 
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি 

তোমার মাধুরী, তোমার মহিমা ! 

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি-_ 

শতরূপে মা গে।, বিরাজিত ভুমি, 

বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে, 

বিকশিত তব বিভব-গরিম। ! 

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, 
দ্বেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা, 

ঢয়ারে দাড়াম্সে হাতটি বাড়ায়ে, 
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা 1* 



স৮ আদর্শ কবিতা । 

ধাত্রী পান্না । 

দশমাস গর্ভে তোরে করেছি ধারণ, 

স্নেহের পুতুলি তুই, তুলি” তোরে বুকে, 

করা”য়েছি স্তনপান, লালন পালন । 

কত ষে করেছি, নিজে কি বলিব মুখে । 

সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার, 

অতল অপার মাতৃন্সেহ-পারাবার ! 

অগাধ সে স্নেহসিন্ধ, অভাগী পান্নার 

নিয়তির ফলে আঙ্জি শুফ মরুস্থল ! 

মন্দাকিনী-নীরধার।, স্বাছু দেবতার, 

বৈতরণী-আত তাহে বহিল প্রবল ! 

শিরীষকুস্থম আজি কঠিন কুলিশ ! 
মলয়জ পঙ্ক হল তুর্গন্ধ পুরীষ ! 

বাঘিনী, রুধির পানে নিয়ত লোলুপা, 

আপন সন্তানে তা'রো প্রবল মমতা ; 

পরস্থৃত-ঘাতিনী পুতন। গোপীরূপা, 

নিজপুজরে স্তনদানে করেনি খলতা। ; 

বাঘিনী, রাক্ষমী বড় নির্দয় জগতে, 
তার। কিন্তু শতগুণে ভাল আমা হতে । 



আদশ কবিতা । ২৯ 

হায় বস! এ কীভৎস কার্য সম্পাদনে 

পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার ? 

পরলোকগত পতি, তার স্থাপা ধনে 

ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার ! 

পতিকুলে দিতে, বাপ! নিবাপ-অঞ্জলি, 

কেহ ন। রহিবে, তোরে যমে দিলে বলি! 

কেন রে অজত্্র অশ্রু হৃদিবজসারে 

পড়িস্ বহিয়া, পান্ন। পাশরিবে স্সেহ | 

“অশ্বথামা হত” এই মিথ্যা সমাচারে 

কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ ; 

মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস ! 

নারী হয়ে বীরধন্মন করিব প্রকাশ । 

স্বার্থত্যাগ মহামন্্রে দীক্ষ। যার আছে, 

কঠোর বীরের ধর্ম পালে সেই জনে, 

আত্ম-পরিজন-ন্নেহ তুচ্ছ তার কাছে, 
স্থির লক্ষ্য একক্গাত্র সঙ্কল্পসাধনে । 

ভীরুত। মমতা, ভ্রয়ে নিকট সম্বন্ধ, 

কাপুরুষ ক্ষুদ্র-চেতা সদ। স্বার্থে অন্ধ ! 

কুলপাংশুলার গে জনম যাহার 

সেই দাঁসী-পুক্র হবে মিবারের রাজ ? 

খগ্যোতে হরিয়া লবে ছ্যতি চন্দ্রমার ? 

মৃগেক্জ-বিক্রমে'বনে বিচরিবে অজ ? 



৩৯ আদর্শ কবিতা । 

অন্ুরে অম্ুতভাগ্ড করিবে হরণ ? 

কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ? 

না দিব খটিতে হেন, বাচাব কুমারে ; 

হিন্দুর গৌরব-রবি রাণাবংশধর, 
রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক আমারে 

অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর । 
দাতাকর্ণ লভে পুণা, বধি বৃষকেতু, 
আমার অপত্যবধ হবে ধর্মুহেতু । 

এস পুর ! পব্রাইব বত্ব-আভরণ, 

সাজাব তোমারে স্ব্-খচিত স্থুবেশে, 

পালক্কের অস্কে তোম। করিয়া স্কাপন 

কাপাৰ চামর-বাতে কাকপক্ষ-কেশে । 

নিল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে, 

যাবৎ ন। হও ছিন্ন ঘাতক-কূপাণে। 

পলাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক, 
শগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার ; 

জবলিবে ষখন তব পৌরুষ-পাবক, 
উৎপাত-প্তঙ্গ পড়ে হবে ছারখার । 

চাকুৰ্ প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির, 
অচিরে প্রদীপ তেজে উঠিবে মিহির ! 



আদর্শ কবিতা! ৩১ 

সীতা-হুরণে রামের বিলাপ । 

বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে, 

“ভুলিতে না পারি সীতা, সদ1 মনে জাগে । 

কি করিব কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ, 

কোথা গেলে সীতা পাব, কর নিরূপণ ! 

বুঝি কোন মুনিপত্রী-সহিত কোথায়, 
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায় । 

গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন, 

তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ? 

পল্মালয় পদ্নমুখ্খী সীতারে পাইক্সা, 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়। ? 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস, 

চন্ত্রকলাভরমে রানু করিল কি গ্রাস? 

রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয় চিন্তান্বিতা, 
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিত। ? 
রাজ্যহীন ষদ্যপি হয়েছি আমি বটে, 
রাজলক্্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে । 

আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে, 

কেকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে । 

সৌদামিনী যেমন লৃকায় জলধরে, 
লুকাইল তেমনি জানকী বনাস্তরে। 

কনক-লতার স্তায় জনক -ঢহিতা 

বনে ছিল। কে করিল তারে উৎপাটিতা ! 



৯০৭ আদর্শ কবিতা । 

দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ, 

নিরবধি করিতেছে তমঃ নিবারণ, 

তারা না হরিতে পারে তিমির আমার, 

এক সীত। বিহনে সকলি অন্ধকার ! 

দশ দিক্ শূন্ত দেখি সীতার অভাবে ) 

সীত। বিন। অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে । 

সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি, 

সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী । 

দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ, 

সীতারে আনিয়। দেহ, বাঁচাও জীবন । 

জানি আমি পঞ্চবটা, তুমি পুণ্যস্থান, 

তাই £স এখানে করিলাম অবস্থান ; 

তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে, 
গুণমরী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে? 

শুন বন-মৃগ-পক্ষী, শুন বৃক্ষ-লতা।, 

কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা? 

ৰারেক সে বরাঙ্গীর বলিয়। সন্ধান, 

রাখ বাখ তোমাদের অতিথির প্রাণ 1” 



আদর্শ কবিতা । 

আঁশার-হ্বপন । 

(তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, 
শুনে যা আমার আশার কথা; 

আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে, 

প্রাণের তবুও ঘুচেছে বাথা।। 

এই নিবিড় নীরব আধারের তলে, 

ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে, 

কি জানি কখন কি মোহন বলে, 

থুমায়ে ক্ষণেক পড়িন্ু হেথা । 

আমি গুনিন্থু জাহ্বী-যমুনার তীরে, 

পুণা-দেব-স্তৃতি উঠিতেছে ধীরে, 

কৃষ্ণা, গোদাবরী, নম্মদা, কাবেরী, 
পঞ্চনদকুলে একই প্রথ| | 

আর দেখিন্ু যতেক ভারত-সন্তান, 

একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্, 

আসিছে যেন গো তেজ" মৃত্তিমান্, 

অতীত স্থদ্িনে আসিত যথা । 

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি, 

: শ্বীর শিশুকুল দেয় করতালি, 

মিলি যত 'বালা, গাঁখি” জয়মাল।, 

গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা ! 



আদর্শ কবিতা । 

নদীর মিনতি । 

কেন আহা বসে” আছ বৌদ্রদগ্ধ তীরে, 

হর তৃষ|, অবগাহ আমার এ নীরবে 

নিঃসঙ্গ পথিক ! নিঃসঙ্কোচে এস চলি" 

চঞ্চল চরণ ক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষঃ দলি” ; 

আরো এস নামি”--তব স্ধতাপ গ্রানি 

দুর করি দিব, ভ্রাতঃ ! ক্েহসিক্ত পাণি 

বুলাইব তগ্ গাত্রে। বড় শ্রান্ত তুমি ; 

কত না বিধেছে পদে ও বন্ধুর ভূমি ! 

সাস্বন1 শুশ্রষা সনে দিব ধৌত করি' 

সকল কলঙ্ক-রেখ। ; শুভ্রবাস পরি' 

যেয়ে। তুমি সাত, শুদ্ধ, যথ] ইচ্ছা সুখে ; 

গ্লানি শুধু ফেলে যেয়ে।, পাতি' লব বুকে ! 

ধ্যান। 

মুখের কথা বন্ধ হ'ল, 

এবার কথ। মনে মনে, 

সুরের খেল! সাঙ্গ হল 

এবার খেলা এই গোপনে । 

এবার শুধু মনের চোখে 

তোমার সনে আমার দেখ), 

আমার মনের বিশ্ব-লোকে 

তোমার সাথে মিল্ব একা । 



বাদশাহ যবে 

সন্ন্যাসী আসি" 

আদশ কবিত। ৷ 

কেউ রবে না কোথাও বাকী, 

তোমার প্রেমে উদাস হব, 

তোমার পায়ে হদয় রাখি 

এবার আমি মগন র”ব । 

স্থখ রবে না, দুখ রবে না, 

কেবল তুমি, কেবল আমি, 

রবে তোমার এই চেতনা 

আমার মনে দিবস-যামী । 

ধ্যানে তোমার আনন্দ পাই, 

শুনি তোমার নীরব কথা, 

অহন্িশি অন্তরে চাই,__- 

শান্ত তব প্রসন্নতা | 

ধ্যানে এবার আমার প্রাণ 

তোমার প্রাণে মিলিয়ে ধর, 

ধ্যানে এবার মুক্তি দানে 

তোমার সাথে যুক্ত কর ! 

রাজার রাজা 

ছিলেন ভজনাগারে, 

ঈাড়ায়ে রহিল দ্বারে । 

বন্দনারত 

দশন-আ শে 

৩ 



৩৬ আদশ কবিতা । 

উপাসনা-শেষে যাচিলা৷ নৃপতি 
ভকতি-পুরিত স্বরে, 

“দাও প্রভু, মোরে ধন-সম্পদ্ 
বিভব, করুণা করে |” 

বাহিরে আসিতে দেখিলেন চাহি” 
ভন্মভৃষিত কায, 

সন্গ্যাসী এক দ্বার হতে তার 

ধীরে ফিরে চলে যায় । 

শুধাইল। তারে মধুর বচনে, 

“ওগো সন্গযাসি, কেন 

আস” এ সময়ে রাজপুরী মাঝে 

ফিরে চলে যাও হেন £ 

সাধুসজ্জন ভিক্ষুক হেথা 
হয় না বিফল-আশ, 

ষাঙ্ঞা তোমার  জানাইলে মোরে 

পুরাইৰ অভিলাষ ।” 
সন্ত্যাসী কহে, “জয় হক তব, 

ধন্ত রাজাধিরাজ ! 

মর্থআশাক় এ রাজ-ভবনে 

এসেছিস আমি আজ ! 

বাসনা আমাবর-- অনাথ আতুর 

আশ্রকসহীন লাগি” 
আশ্রম এক করিব স্থাপন 

নগরে ভিক্ষা মাগি” 1 



আদর্শ কবিতা | ৩% 

দেখিলাম হেখা-_ বিশাল রাজ্য 

আছে ধার পদানত, 

মাগিছেন ধন “. সেই মহীপতি-_ 

ভিখারী আমার মত! 

কে পুরাবে তবে আকাজ্। মোর ? 

যা কিছ অভাব আছে _ 

যে বীজার দ্বাবে ভিক্ষুক রাজা, 

মাগিব তাহারি কাছে 1” 

রাও ছাড় । 

জনক আসিল বাড়ী, এনে দিল রাঙাচুড়ি 

পুজাদিনে ০ময়েটিরে তার. 

প্রি তাই ছুটি হাতে সে আজ পুলকে মাতে, 

দেখা*য়ে বেড়ায় দ্বার-ঘার । 

সানাই শুনিয়া কাণে, পুজার মণ্ডপ-পাঁনে 

ছুটে যেতে পড়িল ধুলায়; | 

আঘাতে কাচের চুঁড়ি একেবারে হল শুড়ি, 

চেয়ে দেখে, এ কি হার হাক! 

উঠিবে ন। ধুলা ঝাড়ি ফিরিবে ন। আর বাড়ী, 

কাদে শুধু গল! ছাঁড়ি' দিকস। ; 

ভাঁঙ। চুড়ি বার বার .. জোড়া দেয়, কাদে আর 

চুল ছি'ড়ে লুটিয় লুটিয়] । 



৩৮ আদর্শ কবিতা । 

পিতা৷ আসি? তুলে বুকে চুম। দিয়া বলে মুখে, 
“এতে আর কিসের কাদন ?” 

ভয়ে খুকী মুদে আখি,  মা.তাহার বলিবে কি? 
নষ্ট হ'ল বনুমূল্য ধন ! 

পিতা কহে, “মা আমার, কেন মিছে কাদ আর? 
এনে দ্িব-_-ভারি এর দাম 1” 

থামিবে না কোন রূপে, তবু খুকী ফুপে ফুঁপে 

- কাদিয়া চলিবে অবিরাম । 

কে বুঝিবে তার ব্যথ। ? কহে সবে বাজে কথা, 

মূল্য শুধু ভাবে পয়সায় ; 

আকুল বাঞ্ার যাহা যত ক্ষুদ্র হোৰ্ তাহা, 

মিলিবে কি হাজার টাকায়? 

সমগ্র বালিকা-প্রাণ চুড়ি সনে খান খান ! 

দাম দিবে কে বাবল তার? 

এমন পুজার দিনে . সেই রাঙা চুড়ি বিনে 

তার যে গে। সকলি আধার ! 

ুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী-সম্বাদ | 

একদিন কৃষ্ণ) বসি? ধুধিষ্ঠির পাশে । 

কহিতে লাগিল ঢঃখ সকরুণ ভাষে ॥ 

এ হেন নিপ্দিয় দুরাচার দৃর্য্যোধন । 

কপট করিয়। ভোম। পাঠাইল বন ॥ 



রঙে 2/ আদশ কবিতা । 

কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল । 

তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥ 

তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি। 

সহনে না যায় মোর সম্ভাপিত মতি ॥ 

মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে । 
তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে ॥ 

এই তব ভ্রাভূগণ ইন্দ্রের সমান । 

ইহ| সব! প্রতি নাহি কর অবধান ॥ 

ধষ্টদাম়স্বম। আমি দ্রপদনন্দিনী | 

তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥ 

মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায় । 

ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥ 

ত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন । 

তোমাতে ন। দেখি রাজ! ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥ 

সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে। 

হীনজন বলি রাজ তাহারে প্রহারে ॥ 

সব্ব ধম্ম অভিজ্ঞ প্রজ্লাদ মহামতি । 

এইরূপ উপদেশ দিল। প্ৌটন্র প্রতি ॥ 
সদ ক্ষমী ন। হইবে সদা তেজোবন্ত। 

সদা ক্ষমা করে তার দুঃখের নাহি অন্ত ॥ 

শক্রর আছুক কাধ্য মিত্র নাহি মানে । 

অবজ্ঞ। করিয়। নারী বাক্য নাহি শুনে ॥ 

নদৌষমত দণ্ড দিবে শান্ত অন্গসারে । 

মহারেশ পায় যে সব্বদ ক্ষম। করে ॥ 



আদশ কবিতা । 

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধন্ম-নরপতি 

উত্তর করিল! তারে ধন্মশাস্ত্র-নীতি ॥ 

ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে । 

প্রতাক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥ 

গুরু লঘু জ্ঞান নাতি থাকে ক্রোধকালে। 

মবক্তবা কথা লোক [ক্রোধ তৈলে বলে ॥ 

আডুক অন্তের কাধ। আগ্র। ভয় পেরা। 

বিষ খার ডুবে মবে অন্ধ অঙ্গে মারি ॥ 

এ কারণে বুধগণ সদ] ক্রোধ তাজে ৷ 

অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ধলোকে পুজে | 

ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় | 

ক্রোধে সব্বনাশ তয় ক্রোধে অপচর ॥ 

রুষ্ণী বলিলেন বিধিপদে নমস্কার । 

যেইজন হেনরূপ করিল সংসার ॥ 

সেইজন যাহা করে সেই মত হয়। 

মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধা নয় ॥ 

ধশ্মুকম্ম বিধিমতে তুমি আচরিলা | 
ঈশ্বর উদ্দেশে সুমি জীবন সঁপিলা ॥ 
তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি 

ধর্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা হুর্গতি ॥ 

ধন্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে । 

চারি ভাই আমাকেও পারিবা তাজিতে ॥ 
তথাপিও ধর্ম নাহি তাজিবা রাজন্ | 

কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন ॥ 



আদশ কবিতা । ৪১ 

যেইজন ধন্ম রাখে তারে ধর্ম রাখে । 
না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে ॥ 

তোমাকে না রাখে ধন্দ্ কিসের কারণে । 

এই ত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে ॥ 

তোমার যতেক ধর্শখ বিখ্যাত সংসার । 

সর্বক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥ 

শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান । 

সহান্ত বদনে সদা কর নানা দান ॥ 

খ্য অসংখ্য লোক ব্বর্ণপাত্রে খায় । 

আমি করি পরিচর্যা! স্বহস্তে সবায় ॥ 

দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞ! মাত্রে। 

তুমি এবে বনফল ভূর্জ বনপত্রে ॥ 

ষে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে । 

তথায় নিধুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥ 

এখন সে সব ধর্ম পালিবা কেমনে । 

রাজাহীন ধনহীন বসতি কাননে ॥ 

ধিক বিধাতায় এই করে হেন কর্ম । 

ছুষ্টাচার হুর্যোধন করিল অধর ॥ 

তাহারে নিধুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ । 

তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা। 

কেবল করিল!'দোষ ধন্মেরে নিন্দিলা ॥ 

আমি যত কর্ম করি ফলাকাজ্া নাই। 

সমর্পণ করি.সব ঈশ্বরের ঠাই ॥ 



৪২ আদশ কবিতা । 

কর্ম করি? যেই জন ফলাকাজ্ছী হয় । 

বণিকের মত সেই বাণ্জা করয় ॥ 

ফললোভে ধর্ম করে লুব্ধ বলি তারে । 

পরিণামে পড়ে সেই নরক ভুত্তরে ॥ 

দেখ এ সংসারসিন্ধু উন্মি কত তায়। 

হেলে তরে সাধুজন ধন্ম্ের নৌকায় ॥ 
ধন্মকন্ম করি” ফলাকাজ্কা নাহি করে। 

ঈশ্বরেরে সমপিলে অনায়াসে তরে ॥ 

শিশু হয়ে ধর্ম আচরয়ে যেইজন । 

বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥ 

আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধন্ম। 

আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কম্ম ॥ 

পূর্বে সাধৃগণ সব গেলা যেই পথে । 
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥ 

তুমি বল বনে ধন্ম করিব কেমনে । 

যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥ 

অন্ত পাপে প্রায়শ্চিন্ত বিধি আছে তার । 

ধন্মেরে নিন্দিলে কভ় নাহি প্রতিকার ॥ 

হর্তা কর্তা ধাতা সেই সবার ঈশ্বর | 

তাহার স্বজন এই যত চরাচর ॥ 

কীট অন্থকীট সম মোরা কোন্ ছার। 
নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাৎপর ॥ 



আদর্শ কৰিতা । ৪৩ 

নির্ভয় ৷ 

কেন কর্ মন বুথা ভয় ? 

ভব-কর্ণধার করিবেন উদ্ধার, 

কি আছে এতে সংশয়! 

দুরে ষায় ভয় ষাহার ন্মরণে, 

কি ভয় আছে রে তাহার ভবনে, 

দয়ার তাহার নাহি নাহি পার, 

জেনে! রে স্থির নিশ্চয় | 

হুর্ধ্য যদি সৌরজগৎ হইতে, 

কক্ষত্রষ্ট হ”য়ে পড়ে অবনীতে, 

নিবে চন্দ্র তারা, চুর্ণ হয় ধরা, 

চিহ্নমাত্র নাহি রয়) 

তথাপিও পাপী পাবে পরিভ্রাণ, 

প্রতিভূ আপনি করুণা-নিধান, 

পদতরি দানে পতিত সন্তানে 

রাখিবেন প্রেমময় । 

আশা-রথে স্খে করি আরোহণ, 

ক্রমে উর্ধমুখে কর রে গমন, 

যদি দৈব-দোষে, প'ড়ে যাও খসে 

দিবেন তিনি আশ্রয় ; 
জয় জগদীশ ধ্বনি কর মুখে, 

বাধা বিগ্ন নাহি রহিবে সম্মুখে, 

তারি কৃপাবলে, মন, অবহেলে 

লতিবে শাস্তি-নিলয়। 



৪8৪8 আদর্শ কবিতা! 

হাঁসি ও অশ্রু । 

হান্ত শুধু আমার সখা ? অশ্র আমার কেহই নয় ? 

হাস্ত করে অদ্ধ জীবন করিছি তো৷ অপচয় । 

চলে যা রে স্থখের রাজ্য, ছুঃখের রাজ্য নেমে আক ! 

গল। ধরে কাদতে শিখি গভীর সহবেদনায় 7 

স্থখেরু সঙ্গ ছেড়ে করি দ্রঃখের সঙ্গে বসবাস-_ 

ইহাই আমার ব্রত হৌক, উহাই আমার অভিলাষ । 

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রধার, 

শকুস্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার 

যুধিষ্টিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুক্রশোক, 

হরিশ্ন্দ্রের সর্বনাশ-__নিয়ে আয় সেই অশ্র-লোক 

সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ, 

নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়োরোপ 

দারার মাথার উপর খড়গ, গুরপ্রীবের মৃত্যুভয়, 

পাণিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ; 
সে সব দৃশ্ত নিয়ে আয় রে-_সুখের দৃশ্ত দূরে থাকু-__ 

আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধার! বহে যাৰ । 
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল-__ 
ওরে তোর হাতটি ধরে, আমায় সেথায় নিয়ে চল। 

পরের ছুঃখে কাদতে শেখা-_তাহাই শুধু চরম নয়, 
মহৎ দেখে কাদতে জানা-__তবেই কীাদ। ধন্ট হয় । 



আদর্শ কবিতা । ৪€ 

কর্ধের জন্য দেহপাত ও ধর্মের জন্য জীবনদান, 

সত্যের জন্ঠ দৃঢ়ব্রত, পরের জন্ত নিজের প্রাণ । 

বৃতুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্থে জাগরণ, 

নিরাশ্রয়কে গুহ দেওয়া, আত্মরক্ষা দৃঢ়পণ । 
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্ত ভীম্মের প্রাণ, 

ভগীরথের তপস্তা৷ ও দধীচির সেই অস্থিদান। 

গান্ধারীর সেই স্সেহের উপর স্বকীয় কর্তব্য-জ্ঞান, 

সীতার সেই স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান । 

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছস, 

প্রতাপসিংহের দারিদ্র ও ছুর্গাদাসের ইতিহাস-_ 

সেই রাজ্যে নিয়ে যা*রে কাদার মত কাদিয়ে দে, 

জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে. নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে। 

উঠুক বন, যেন তাহা! স্বর্গের রাজ্য ছাড়িয়ে যায়; 

শেষে প্রাণের উজানটানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায় ! 

আনন্দের ধাম । 

কোটি বিশ্বব্যাপী এক সত্বা বর্তমান, 
আনন্দ তাহার নাম ; 

একদিকে ইহলোক তার 

মাঝখানে মৃত্যু-পারাবার, 

আর দিকে জ্যোতির্ময় আলপ্ মহান-__ 

১ সেই আনন্দের ধাম । 



৪৬ আদর্শ কবিতা । 

জীবন-উজল-রবি হেরি” অস্তমান, 

যবে অবসন্ন প্রাণ : 

হৃদয়ের অধুত তুয়ারে 

অযুত আহ্বান ঘুরে মরে, 

যে আবাস হতে আসে সে সব আহবান-- 

সেই আনন্দের ধাম 1! 

উল্লাসে পূজার আশে ভেদিয্সা! বিমান, 
শত জীবনুক্ত প্রাণ ; 

দেবতার মহান্ চরণে, 

আহ্মতি লইয়া হিয়া মনে, 

সঘনে ছুটিয় যথা করিছে প্রয়াণ-__ 

সেই আনন্দের ধাম |. 

থাকুক যেমতি নর সঙ্ঞান, অজ্ঞান, 

সেই এক লক্ষ্যস্থান ; 
চি 

"দিনের খেলা! শেষ হলে, 

নিয়তির সনে যাবে চলে, 

লভিবে দেবের শাস্তি, অনস্ত আরাম-_ 

সেই আনন্দের ধাম ! 

কণিকা । 

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল, 
গড়ি” তোলে মহাদেশ, সাগর অভ্রল । 



আদর্শ কবিতা । ৪৭ 

মুহুর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ, 
রচে যুগ-যুগাস্তর_ _অনস্ত মহান্। 

প্রত্যেক সামান্ট ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ, 
ক্রমে টানে পাপ-পথে, ঘটায় প্রমাদ । 

প্রতি করুণার দান, স্নেহপুর্ণ বাণী, 

এ ধরায় স্বর্গশৌভ। নিত্য দেয় আনি ! 

দগ্ডকারণ্য দর্শনে । 

কল্পনে, জাগাও আজি সুখ-ভ্রঃখময় 

অতীত কাহিনী স্বতি; গাইব বিজনে, 

কাদিব একেল। হেথা, জুড়াবে হৃদয়, 

সীতার বিরহ-কথা ম্মরি মনে মনে । 

আজিও গো গোদাবরি ! কলধ্বনি তব, 

করিতেছে মুখরিত শুন্য জনস্থান ; 

বিকশিয়। মনোহর শোভা অভিনব, 

আজিও শোভিছে দূরে গিরি মাল্যবান্। 

দন্ু”বন্ধ-অধিষ্ঠিত জন্মস্থান-পারে, 

এই সে দগ্ুকারণ্য চিত্র কুগ্জবন ; 

দুরে দরে স্ুবিস্তীর্ণ বনের ছু”ধারে, 

শোভে গিরি শত শত, শোভে প্রস্রবণ । 



৪৮ আদর্শ কবিতা । 

কাদন্বের কলকঠে কোথা করঘ্বিত 
মনোহর পল্পা-সরঃ নয়ন-রঞ্জন ; 
কোথা বা কীচকবন পেচক-শব্দিত, 
নি্জ-স্তিমিত কোথা সুগভীর বন। 

এই মে দণ্ডকারণ্য শোভায় প্লাবিত, 

সেই চারু জনস্থান, গিরি-প্রত্রবণ » 

সেই মহারঙ্গভূমি_যথা অভিনীত, 

অমিত বিরহ্-ছ্ঃখ, সৌহার্দ মিলন । 

হে শ্রীক্ঠ ভবভূতি ! দেখাও এ বনে 
ফুটিল যে কুঞ্জতলে বান্মীকি-ভারতী ; 

যাপিল। সুদীর্ঘ কাল বিরহ রোদনে 

ষথায় ভারতলক্ষ্মী দেবী সীতা সতী । 

ছায়াময়ী জানকি গো ! কোন্ ছায়াতলে 

জুড়াইতে তাপদদ্ধ জীবন তোমার 2 
যেতে কি কালিন্দী-তটে শ্তামবট -মূলে 
স্মরি পুর্ব স্থখ-কথ! বিরহে অপার ? 

রচিতে কি শয্যা, দেবি ! প্রত্রবণ-শিরে 

স্ঠজি প্রশ্নবণ তব ছঃখ-অশ্রুধারে ? 

ভ্রমিতে কি বিরহিণি ! গোদাবরী-তীরে-- 

কিংবা স্থখচি হ-মাখা কুঞ্জের মাঝারে ? 

তোমার পালিত সেই ময়ুর-সম্তান 

আজিও নাচিছে হেথ| কানন উজলি ; 



আদর্শ কবিতা । ৪৯ 

গাহিছে বিহগ তৰ করুণার গান, 

তোমারি স্নেহের কথা কহে বনস্থলী ! 

তোমারি রোপিত সেই কদন্ব এখন 
করিয়াছে বনভূমি নীপগন্ধময় ; 

স্নেহের সৌরভ তব যেন বা কানন -_ 
প্রসারিছে চারিভিতে কৃতজ্ঞ-হৃদয় । 

আজিও কদলীকুঞ্জে হরিণের দল __ 

তব-দর্ত-তৃণ-লুন্ধ নির্ভয়ে বিচরে ) 

কাননে কাননে লেখা রয়েছে কেবল 

তোমার ন্নেহের লিপি অক্ষয় অক্ষরে । 

স্নেহময়ী বনদেবী বাসন্তী হেথায় 

স্মরিয়া তোমার দুঃখ কাদে একাকিনী ; 

তমসা মুরলা' আসি” গোদাবরী-পায় 
বরষে হুঃখের অশ্রু করি' কলধ্বনি । 

অর্ধ্য ঢালে মধুচ্যুত ফল-পুষ্প-দল, 

বহে মন্দ বনানিল কমল-স্রভি ; 

আবেগ-উচ্ছসে গায় বিহগ সকল 
সতীর্ মঙ্গল গীত, প্রকৃতির কবি। 

জুড়াইতে জগতের বিরহের ব্যথা, 
ভারতের পাপ-তাপ করিতে মোচন ; 
অমৃতা অমৃতময়ী রামায়ণ-কথা 

পত্রের মন্্ররে গাহে বনম্পতিগণ । . 



আদর্শ কবিতা । 

বাল্সীকির কাব্যকুঞ্জ, প্রিয় জনস্থান ! 
ভারতীর রঙ্গক্ষেত্র চিরদিন তুমি ; 
তুমি পুণ্য তপোবন-- শাস্তির সোপান, 
খধষির তপস্তা-পুত সুপবিভ্র ভূমি ! 

সতী-বিরহে মহাদেবের বিলাপ । 

“রে সতি- রে সতি 1” কাদিল পশ্পন্তি 

পাগল শিব প্রমথেশ । 
যোগ মগন হর তাপস যতদিন 

ততদিন না ছিল ক্লেশ ॥ 

শব-হৃর্দি আসন শ্মশান বিচরণ, 
জগৎ নিরূপণ জ্ঞানে । 

ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর, 

আশ্রম রতি নিরবাণে ॥ 
“রে সতি--রে সতি 1” কাদিল পশুপতি 

বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে । 
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অস্ত, 

আশ্রম রতি নিরবাণে ॥ 
জলনিধি মস্থনে, অমৃত উছলিল, 

যত স্থর বাটিল তাহে।, 
ভাঙ-ভকত হর, হরষিত অন্তর, 

গ্রাসিল গরল-প্রবাহে ॥ 



আদর্শ কবিতা । ৫৯ 

“রে সতি-_রে সতি 1” কাদিল পশুপা্ত 

পাগল শিব প্রমথেশ্ । 

যোগ মগন হর, তাপস যতদিন 
ততদিন না ছিল রেশ ॥ 

সেই যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি, 
| ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে? 

কি হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি, 
সে সাধ এতদিন পরে ? 

“রে সতি--রে সতি 1 কাদিল পশুপতি 

পীগল শিব প্রমথেশ। 

যোগ মগন হর, তাপস যতদিন, 

ততদিন না ছিল ক্রেশ ॥ 

দক্ষযত্ত অবসানে । 

দক্ষষজ্ঞ হইল শেষ, পিণাকপাণি পাগল-বেশ, 

ভ্রমিতে লাগিল। দেশ-দেশ, পরাণপ্রিয়ার কারণে । 

চক্রচ্ছিন্ন সতীর দেহ, খুঁজিতে ধান ত্যজিয়। গেহ, 

সঙ্গী অপর না৷ আছে কেহ, একাকী ভূধর-কাননে। 

অদ্রি কোথা তুলিয়া শির, তটিনী কোথা গভীর নীর, 
সাগর কোথা বিশাল তীর, দাড়া?য়ে সেখানে কাতরে ; 

“বক্ষে আয় আয় রে সতি 1: ডাকেন উচ্চে প্রমথপতি, 

অবশ তনু, বিভোল্রমতি, নয়নে সলিল নিঃসরে । 



৫২ আদর্শ কবিতা । 

চাতকুঞ্জে কোকিল গার, ডাকেন ভব “আয় রে আয় 

দামিনী যদি মেঘে লুকায়, আখিতে নিমেষ না রহে। 

ছিন্ন শুষ্ক হেরিলে লতা, হৃদয়ে জাগে সতীর কথা, 

ছুটেন ভাবি” শ্মশান যথা, তনু যেন তার না দহে। 

মাস, বর্ষ চলিয়। যায়, ডাঁকেন শুধু আগ রে আর" 

কি ব্যথা তার হৃদয়ে, হায় ! বুঝিবে অপরে কেমনে ! 

শান্ত ক্রমে প্রমথপতি, বুঝিল! বিশ্বে ব্যাপিয়৷ সতী; 

জীবে চেতন। জড়ে শকতি, বিরাজে তাহারি কারণে । 

হেথা সতী হরের তরে জন্মিলা' শিরিরাজের ঘরে, 

বরণ হেরি” আদর করে “গৌরী” সবাই ডাকিত ; 

মুগ্ধচিত্ত অচলবাসী, নিরখি” নেত্রে সেরূপ রাশি, 
কি দেহভঙ্গী, কি চারুহাসি, জন্মিল৷ ভবানী ভাবিত। 

শান্ত, ক্লান্ত ভ্রমিয়া হর আসিল ক্রমে হিমভূধর, 
বিজনে বসি” পাষাণপর, লইলা কঠোর সাধন] ; 

ধ্যানে বিধি না পান ধারে, বর্ণিতে গুণ বচন হারে, 

না জানি তিনি ভাবেন কারে, কি বা মনোগত বাসনা ! 

বার্তা শুনি, অচলরাজ চলিল। সেই শিখর-মাঝ ; 
গৌরী লইয়া সখী-সমাজ, চলিলা ভেটিতে শঙ্করে । 

ধ্যানমগ্র বসি” ঈশান, ন] বহে শ্বাস, না আছে জ্ঞান, 

অঙ্গ রজতগিরি সমান উজলিছে হিমভুধরে | 



আদর্শ কবিতা । 

ভালে শোভে তরুণ ইন্ছু, জটা-জড়িত ত্রিদশসি্ধুঃ 

ক্ষরিছে নেত্রে করুণাবিন্দু দুরিত জীবের চিন্তনে । 

ুগ্ধা গৌরী নিরখি” ভবে, কহিলা নিজ দ্রনকে তবে, 

ধিন্ত আমার জনম হবে এ পদ-কমল সেবনে । 

রুনা লভি” হরষ্ভরে গৌরী নিয়ত সেবেন হরে, 
_. সাজায়ে অর্থ্য আপন করে, সঁপিতেন পদ পুজিয়া। 

' মাতা তার করি” যতন পরাত কত বেশ, ভূষণ, 

কবরী করি? ফুলে শোভন, মুগমদে তন্থু মাজিয়]। 

।স্থান্থুসম বসিয়া হর, চিত্ত আপন সাধনা'পর 

বিগত ক্রমে কত বৎসর, না হেরেন তারে লোচনে। 

গৌরী মনে করি” বিচার, খুলিলা নিজ মুকুট, হার, 
শৌোভিল শিরে জটার ভার, ভূষিত। বিভূতি-ভূষণে। 

প্রীত প্রভু মেলিলা দৃষ্টি *£ . বিশ্বে হইল অমৃত বৃষ্টি, 

দেখিলা নেত্রে নৃতন স্থষ্টি, সতীধন তার ফড়াঃয়ে ; 
“কোথা সতি ! ছিলি রে বল্, আয় রে প্রাণ কর শীতল,” 

বলিয়া মুছি” নয়ন জল ধরিলেন বানু বাড়ায়ে। 

ধন্য জন্ম করিয়। জ্ঞান, গৌরীরে রাজ। করিলা দান, 

। নিখিল বিশ্বে উঠিল তান,_'জয় গৌরী হরভাবিনী 1, 
“গৌরী সমা না আছে সতী, লভিলা৷ গুণে ভূবনপতি, 

চরণে এস করি প্রণতি, মিলি” যত কুলকামিনী | 



৫৪ আদর্শ কবিতা 

স্তোত্র | 

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি, 
অশনি প্রকাশে অদীম শকতি, 

বিহজম গাহে তব যশোগীতি, 

চন্ত্রম। কহিছে, তুমি স্থশীতল ! 

উদ্বেলিত সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল, 

প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল : 

মরীচিক ঘোষে তব ইন্দ্রজাল, 

শিশির কহিছে, তুমি নিরমল ! 

পুষ্প কহে, তুমি চির শোভা ময়, 
মেঘবারি কহে, মঙ্গল আলয়, 

গগন কহিছে, অন্ত অক্ষয়, 

ঞ্রবতারা কহে, তুমি অচঞ্চল ! 

নদী কহে, তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ, 
বাফু কহে, তুমি জীবের জীবন, 

নিশীথিনী কহে, শাস্তি-নিকেতন, 

প্রভাত কহিছে, সুন্দর উজল ! 

জ্যোতিষ কহিছে, তুমি স্চতুর, 

মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞান-তৃষাতুর, 

সতী-প্রেমে জানি তুমি সুমধুর, 
বিভীষিরু! কহে, পাপী অসরল! 



আদর্শ কবিতা । ৫৫ 

অন্ুতাপী কহে, তুমি স্তায়বান্, 

ভক্ত কহে, তুমি আনন্দ-বিধান, 

স্থথে শিশু করি” মাতৃস্তন্পান, 

প্রকাশে তোমারি করুণা অতল 

কুশ-লবের রামায়ণ-গান । 

মধুর উপদেশ শুনিয়া মুনি-মুখে, 
গাহিয়। রামায়ণ ছুজনে ভ্রমে সুখে । 

মোহিনী বীণ। যোগে শ্রবণ-প্লীতিকর, 

ললিত গীত শুনি মোহিত নারী-নর | 

সকলে কহে, “কভু শুনিনে স্বর হেন, 

বালক ছুটি চাদ, বরষে সুধা যেন !” 

আসিয়া নিজে রাম শুনিয়া সেই গীত, 

দেখিয়! তাহাদের হইলা বিমোহিত । 

কি যেন নব ভাব পশিল হৃদি গিয়া, 

পরাণে স্নেহ-রস উঠিল উছলিয়া । 
রচিল মহাসভ। শুনিতে সেই গান, 

পুলকে সকলের উঠিল নেচে প্রাণ । 
এ হেন সভাতলে প্রবেশি* কুশ-লব, 

মোহিনী বীণ।-যোগে তুলিল স্ধা-রব । 

সে আদি মহাকবি-বদন বিগলিত, 

গায়িল রাম-সীতা প্রণয় স্ুললিত | 



€ ৬ আদর্শ কবিত। । 

সে গীত-স্ুধা পান করিয়া গ্রীতিভরে, 

ভূুলিল শোক দুখ সকলে ক্ষণ তরে । 

শুনি সে গীত, শুধু রামের আখি দিক, 

নীরবে ছুটি ধারা পড়িল গড়াইয়। 

কাঙ্গালিনী | 

আনন্দময়ীর আগমনে, 

আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে । 

হের ওই ধনীর দ্রয়ারে 

ঈাড়াইয়। কাঙ্জালিনী মেয়ে । 
বাজিতেছে উৎসবের বাশী, 

কাঁণে তাই পশিতেছে আসি*, 

মান চোখে তাই ভাসিতেছে 

তরাশার স্রখের স্বপন ; 

চারিদিকে প্রভাতের আলো, 

নস্সনে লেগেছে বড় ভালো, 

আকাশেতে মেঘের মাঝারে 

শরতের কনক-তপন ! 

কত কে যে আসে, কত যায়, 

কেহ হাসে, কেহ গান গাকস, 

কত বরণের বেশভূষা _- 

ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,-__- 



আদর্শ কবিতা । ৫৭ 

কত পরিজন দাস দাসী, 

পুষ্প পাত। কত রাশে রাশি, 

চোখের উপর পড়িতেছে 

মরীচিকা-ছবির মতন ! 

হের তাই রভিক্াছে চেয়ে 

শৃন্তমন1 কাঙ্গালিনী মেয়ে । 

শুনেছে সে, ম। এসেছে ঘরে, 

তাই বিশ্ব আনন্দে ভিসেছে, 

মার মানা পায়নি কখনো, 

ম। কেমন দেখিতে এসেছে । 

তাই বুঝি আখি ছল ছল, 

বাম্পে ঢাকা নয়নের তার। ) 

চেয়ে যেন মার মুখপানে 

বালিকা কাতর অভিমানে 

বলে,-মা পো, এ কেমন ধারা £ 

এত বাণা এত ভাসিরাশি, 

এত তোর রতন-ভূষণ, 

তুই যদি আমার জননী, 

মোর কেন মলিন বসন 1”” 

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি 

ভাই বোন্ করি” গলাগলি, 
অক্ষনেতে নাচিতেছে ওই ; 



৫৮ 'আদশ কবিতা । 

বালিকা ছুয়ায়ে হাত দিয়ে, 

তাদের হেরিছে দীড়াইয়ে. 

ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিরে 

“আমি ত ওদের কেন নই ! 

স্নেহ ক'রে আমার জননী 

পরা”য়ে ত দেয়নি বসন, 

প্রভাতে কোলেতে করে নিযে 

মুছায়ে ভ দেয়নি নক্সন 1” 

আপনার ভাই নাই বলে” 

ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ ! 

আর কারো জননী আসিয়। 

ওরে কিরে করিবে না স্নেহ! 

ও কি শুধু ছুয়ার ধরিয়া 

উৎসবের পানে রবে চেয়ে 

শৃহ্যমন] কাঙ্গালিনী মেজে । 

অনাথ ছেলেরে কোলে নিৰি 

জননীরা আর তোরা সব, 

মাতৃহারা মা যদি না পায় 

তবে আজ কিসের উতসৰ ? 

ছারে যদি থাকে দাড়াইয়। 

ম্লান মুখ বিষাদে'বিরপ,-- 

তবে মিছে সহকার-শাখা 

তবে মিছে মঙ্গল-কলস ! 



আদর্শ কবিত। । ৯১ 

কামনা । 

আমি বড় ছঃঙ্ী তাতে হুঃখ নাই, 

অন্তে সখী করে সুখী হ'তে চাই ; 
নিজে তর্কাদিব, কিস্তু মুছাইব 

অপরের আখি, এই ভিক্ষ। চাই । 

সতা ।--ধন মান, চাহে ন। এ প্রাণ, 

যদি কাজে আসি, তবে বেচে যাহ; 

বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর, 
এই আশীর্বাদ, কর হে ঈশ্বর ' 

থাটিতে বাচিব, খাটির। মরিব, 

এই বড় আশা, পুর্ণ কর তাহ । 

কুরুক্ষেত্র | 

কুরুন্মেত্র যেন আজি শোকের সাগর 

শব্চক্রত মহাবেল। ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ 

ব্যাপির। পাগুবসৈম্ত, উদ্মির মতন 

উদ্বেলিত মহাশোকে, কাদে অধোমুখে__ 

গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তৃণ । 

রথা মহারথিগণ বসির ভূতলে 

কাদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন 

সিক্ত রত্ররাঞ্জি পড়ি” রত্রাকর তলে । 



আদর্শ কবিতা । 

বাণবিদ্ধ মীনমত পাগ্ডব সকল 
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে । 

মুচ্ছিত বিরাটপতি ; সুভিত প্রাণ । 
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্য্যু, শরের শয্যায়, 

সিদ্ধকাম মহাশিশু | ক্ষত্রকলেবর 
ব্রক্তজবা সমাবুত ১ সম্মিত বদন 

মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত 

_ সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র-উজ্জ্বল,-_ 

নিদ্রা যাইতেছে সুখে । বক্ষে স্থলোচনা 

সুচ্ছিতা ; মুচ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তর, 
সহকার সহ ছিন্ন ব্রততীর মত । 
কেবল দ্বইটি নেত্র শু, বিস্ফারিত, 

এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল 

সেই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;__ 

সেই নেত্র, সেই বুক, মাত সুভদ্রার | 
চাপি' মুতপুজমুখ মায়ের হৃদয়ে 

ছুই করে, বিস্ফার্িত নেত্রে প্রীতিময়, 

যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে, 

আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা ! 

নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র । থাকিক্সা থাকিয়। 

কেবল কাপিয়। ধীরে মায়ের অধর 

গাইতেছে কষ্ণচনাম । মুগ্ছিত অজ্জুন 
পড়িতে, ধরিল। কৃষ্ণ বাহু প্রসারিক | 

উচ্ছদাসে কহিলা কৃষ্ণ,_-“অজ্ঞুল ! অজ্জুন ! 



আদর্শ কবিতা । ডি 

আমর বীরের জাতি, বীরধর্্ম রণ । 
অযোগ্য এ শোক তৰ। এই বীরক্ষেত্র 

করিও ন1 কলঙ্কিত করিস বর্ষণ 

একবিন্দ শোক-অশ্রু । বীর তুমি, 

বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার |৮ 

অভাগার অদৃষ্ট । 

স্থখের লাগিয়। এ ত্বর বীধিক্স, 

অনলে পুড়িয়া গেল। 

অমিয়-সাগরে সিনান করিতে 

সকলি গরল ভেল। 

হায়! কি মোর কপালে লেখি ! 

শীতল বলিয়া ও চাদ সেকি, 

ভান্গর কিরণ পেখি ! 

উচল বলিয়। অচলে চড়িনু, 

পড়িনু অগাধ জলে। 

লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেডল, 

মাণিক হারান হেলে । 

নগর বসান্ু সাগর বী ধিনু 

মাণিক পাবার আশে । 

সাগর শুকাঃল, মাণিক লুকা”্ল, 

অভাগা-কপাল-দোবে | 



২৬ষ্ আদর্শ কবিতা 1 

কি আনন্দ । 

কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে 

ভারত-জননী জাঁগিল ; 

আহ1 কি মধুর নবীন সুহাস, 

মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি? 

স্বেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি 

উধার কপোলে জলিল ! 

মরি কি সুষম ফুটেছে বদনে, 

কিব! জাতি জলে উজল নয়নে, 

কি আনন্দে দিক পুরিল-_ 

ভারত-জননা জাগিল' 

পরব বাঙ্গালা, মগধ বিহার, 

দেরাইসমাইল, হিমাব্ির ধার, 

করাচী, মান্দ্রীজ, সহর বোম্বাই, 

স্থরাঁটী, গুজরাটী, মহা রাহী ভাই 

চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল 

প্রেম-মলিঙ্গনৈ করে রাখি” কর, 

খঙ্লে দেছে হাদি জদি পরস্পর, 

এক প্রাণ সবে, এক কগস্বর 

মুখে জয়ধ্বনি ধরিল . 

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে, * 

তীর্থ দেবালয় পুর্ণ জয়ত্বরে__ 

ভাঁরত-জগত স্াতিল । 



আদর্শ কবিতা ৷ ৬৩ 

আনন্দ-উচ্ছীস ফুটেছে বদনে, 

মায়েরে বসা”য়ে হৃদি সিংহাসনে, 
চরণ যুগল ধরি” জনে জনে 

একতার হার পরিল । 

গাও রে যমুনে ভাসা”ষে পুলিনে, 

গাঁও ভাগীরথী ডাঁকি ঘনে ঘনে, 

সিন্ধু, গোদাবরী, গোমতীর সনে, 

ভ্রবন জাগায়ে গাও রে 

যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারন্তের -- 

ভারত-জননী জাগে রে 

ধন্ত রে “বুটন+, ধন্ত শিক্ষা তোর, 

যুগ-ধুগাস্তের অমানিশি ঘোর 

তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন ; 

তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন 
এ সখ্য-বন্ধনে বাধিল 

ভারতের চির ঘোর অমানিশি 

আশার কিরণে ডুবিল-- 

ভারত-জননী জাগিল । 

দশরথের প্রতি কেকয়ী 

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে 

রদ্ুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোভ্ভবা, 

সত্য-মিথ্যা জ্ঞান তার কভু ন। সম্ভবে । 



১৪ আদশ কবিতা । 

বহু তুমি,_কেন আজি পুরবাসী যত 

আ'ন্ন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছ্ছে কেহ 

ফুলন্বাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে 

মুকুল-কুস্থম-ফল-পলবের মাল। 

সাঁজাইতে গৃহদ্বার-- মহোৎসবে যেন ? 

কেন বা উড়িছে ধবজ প্রতি গৃহ্ছড়ে ? 
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, ব্থী, 

বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে 

রণবাছ্য ? কেন আজি পুরনাবীত্রজ 

মুক্ুমুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ? 

কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়িকা ? 

কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি 

রুপা করি” কহ মোরে,--কোন্ ব্রতে ব্রতী 

আজি রঘুকুলশ্রে্ঠ ? কহ, হে নৃমণি, 
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী 
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালকে 

বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘন্টা, ঘটারোলে ? 

কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ? 

নিরস্তর জনজআোত কেন বা বহিছে 

এ নগর অভিমুখে ? রঘু-কুলবধু 

বিবিধভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে-_- 
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি জারস্তিল৷ প্রভ্ 
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে £ 

কে ন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথী ? 
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জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ 

দিবে আজি? আহইবুড় আছে কি গুহে 
দ্রহিতা, কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! 

ভা ধিক! কি কবে দাসী--গুরুজন ভুমি | 

নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ে আজি 

কহিত,-- অসত্যবাদী রঘুকুলপতি, 
নির্লঙ্জ। প্রতিজ্ঞা তিনি ভালেন সহজে ! 

ধশ্ম শব্দ মুখে,--গতি অধন্মের পথে! 

অযথার্থ কথ। যদি বাহিরায় মুখে 

কেকয়ীর, মাথা তার কাট? তুমি আসি; 
নররাজ ; কিংব। দিয়া চুপ-কালি গালে 

খেদাও গহন বনে; যথার্থ যস্তপি 

অপরাধ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে 

ও মখ রাঘৰপতি, দেখ ভাবি মনে । 
ধম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে, 

দেব নর-_-জিতেক্দ্িয়, নিত্যসত্য প্রিয় ! 

তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি, 

বুবরাজপদে আজি অভিষেক কর 

কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুর তব 

ভরত,-_- ভারতরত্ব, রঘু-চুড়ামণি ? 

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্বকথা বত ? 

কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে? 

কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী 2 

তিন রাণী তবু রাজা, এ তিনের মাঝে, 



দশ কবিতা । 

কি ক্রটি সেবিতে পদ করিল কেকরী 

কোন্ কালে? পুক্র তব চারি নরমণি ; 
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন শুণে ? 

কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্/। মহিষী 

ভুলাইল মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ 

দেখি” রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর, 

অভীষ্ট পুণিতে তার, রঘুশরেষ্ঠ তুমি ? 
কিন্ত বাক্যবাধ আর কেন অকারণে? 

যাহ ইচ্জা কর দেব. কার সাধ্য রোধে 

ভোমার, নবেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরা 

প্রবাহে? বিতংসে কে ব। বাধে কেশরীরে £ 

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরা 

ভিথারিণী বেশে দাসী! দেশ-দেশান্চরে 

ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব (সেখানে, 

“পরম অধন্মাচারী রঘুকুলপতি 1” 

গল্ভীরে অন্বরে বথ। নাদে কাদম্থিনী, 
এ মোর ঃখের কথা, কব সর্বজনে | 

পথিকে, গহঙ্ছে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,.- 

যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,-- 

“পরম অধম্মাচারী রঘুকুলপতি |” 

ন্লোদিব এ কথ। আমি তুঙ্গশঙ্গদেভে । 

রচি'গাথ। শিখাইব পল্লাবালদলে . 

করতালি দিয়! তার। গাইবে নাচিয়া_ 
“পরম অধর্দ্মাচারী রঘুকুলপতি 1 
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থাকে ষদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভূঞ্জিবে 

এ কনম্মের প্রতিফল : দিয়! আশ! মোরে 

নিরাশ করিলে আজি । দেখিব নরনে 

তব আশাবুক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি ! 
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে 

গৃহে তুমি » বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,__ 

ঘুৰরাজ পুল্র রাম ; জনক-নন্দিনী 

সীত। প্রিয়তমা বধ্-- এ সবারে লঙ্কে 

কর ঘর নরবর, যাই চলি আমি । 

মাতাপিতৃহীন পুলে পালিবেন পিত।-- 

মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি। 

দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে 

তব অন্ন, প্রবেশাতে তব পাপ প্ুৰে ! 

উমার "আনার ! 

গিরিবর ! আর আমি পারি নে ভে, 
প্রবোধ দিতে উমারে । 

উমা কেদে করে অভিমান, নাহি করেছস্তন্ত পান 
নাহি খার ক্ষীর ননী সরে। 

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 

বলে উমা, ধরে” দে উহারে । 
কাদিয়ে ফুলায় আখি, মলিন ও মুখ দেখি, 

মায়ে ইন্তা সহিতে কি পারে ? 
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ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি, আয়ু আয় মা মা বলি, 

যেতে চাম্ম না জানি কোথারে । 

চাদ কি রে ধরা যায়, আমি কহিলাম তায়, 

ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে । 

করি” বন সমাদর, ভঠে বসে' গিরিবর, 

গৌরীরে লইয়া কোলে করে, 

ধর মা! এই লও শশা-_ 'আানন্দে কফহিছে হাসি, 

মুকুর লইয়া দিল করে। 

উপজিল মহান্খ, সুকুরে হেরিয়া মুখ, 

বিনিন্দিত কোটি শশধরে । 

বীর বালক । 

একতায় হিন্দুরাজগণ 

স্থখেতে ছিলেন সর্বজন । 

পার হ”য়ে সিক্ধুনদী সে ভাব থাকিত যদি, 

আসিত কি বিজাতী কখন ? 

এখানেতে দিলীর সমআাট, 

সঙ্গে অগণিত সৈম্ত-ঠাট । 

তেন পঙজগপাল-দল, ছাইল সকল স্থল, 

কি বা মাঠ, কি বা খাট-বাট। 
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রাজপুত সেনানী হাজার, 

পদাতিক চারিশুণ তার, 

ক্রসংখ্যা অগণন, তাহাতে সন্ভুখ রণ, 

কতক্ষণ রক্ষিবেক আর? 

অরুণ-উদয়ে তারাগণ 

একে একে অরৃশ যেমন. 

সেরূপ ৮58 বুদ্ধ করি” প্রাণপণে, 

ক্রমে ক্রাম ভইল পতন । 

বিক্রমেতে এক এক বীর. 

কত শত কাটি” শত্র-শির, 

শরাঘথাতে জর-জর ; শক্তিশন্য কলেবর, 

পরিশেষে পাতিত-শরীর । 

চিতোরের সেনানা প্রধান. 

গোরা নামে খাত মতিমান্ 
বিনাশি” সহশ্ব অরি, খর-শর-শষ্যা! "পরি 

ভীম্ম প্রায় ত্ভিলেন প্রাণ ! 

তার ভ্রাতুষ্পুক্র গুণধর, 

দ্বাদশবর্ষীয় বারবর, 

বাদল তাহার নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম, 

যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর । 
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যথ। তথা চপলার প্রায়, 

অতিবেগে মহারথী ধায়, 

যেন ভয়ঙ্কর ঝড়ে অসংখ্য পাদপ পড়ে, 

শ্লরেচ্ছদল পতিত ধরায় ! 

পা 

সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর, 

সমর করিছে একেশ্বর । 

নাহি স্থান নিরূপণ, বষে ভীম প্রহরণ, 

যথ। দেখে যবননিকর । 

হেরি দিলীপদ্ি ক্রোধে জ্বলে, 

উপনাত হয় রণস্থলে ; 

মুখে শব্দ মার-মার, বাদলের চারিধার 

ঘেরিল অগণা শক্রদলে । 

বাদলের বারিধার। প্রায়, 

পড়ে অস্্ বাদলের গায়, 

বন্মে, চ্বে ঠেকে বাণ» হয়ে শত খান খান, 

অবিরত পড়িছে ধরায় । 

হেনকালে নিশা-জাগমন, 

অস্তাচলে চলিল তপন, 

ক্তিমিরে পুরিল বিশ্ব, কিছুই ন! হয় দৃশ্ত, 
অস্থির হইল বারগণ । 
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একে শরাঘাতে হত-বল, 

তাহে ক্ষুধা তব্চায় বিকল ; 

সর্বাঙে রধির ঝরে, ললাটেতে ম্যেদ করে, 

কাতর হইল সৈম্যদল । 

বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া, 

উপবধুক্ত সময় বুঝিয়। 

প্রাণআশ। পরিহবি”, একদিক লক্ষ্য কৰি” 

আক্রমণ করিল গঞ্জিরা | 

বাহ ভেদ করি” শিশু ধার, 

ভিমিরে অলক্ষা তার কার, 

অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেছে, 

মুচ্ছণগত অমনি ধরায় । 

হেরি” পুরবাদিনী সকলে 

হায়! হায়! কি হইল! বলে? 
বাদলের মাত। আসি, নয়নের জলে ভাসি১, 

ধুলার লটার সেই স্থলে । 

কতক্ষণ গত এ প্রকারে, 

মোহ ত্যাগ করার তাহারে; 

প্রকাশি” নয়নাম্বজ প্রসারে সে তই ভূজ, 

জননীর. কোলে ষাইবারে । 



শ এ আদর্শ কবিতা । 

অন্বদার বরদান । 

অন্পুর্ণা উত্তরিল। ভাগীরঘ্ী তীরে, 
পার কর বলিয়া! ডাকিলা পাটনীরে । 

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী, 

ত্বরায় আনিল নৌকা বামাম্বত্ন শুনি” । 

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাঁসিল ঈশ্বরী পাটনী, 
এক দেখি কুলবধ, কে বট আপনি । 

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার. 

ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের-ফার 

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী, 

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি । 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি, 

জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী । 

গোজ্রের প্রধান পিত। মুখবংশজাত, 

পরমকুলীন স্বামী বন্দাবংশখ্যাত । 

পিতামহ দিলা মোরে 'অন্গপুণ। নাম, 

অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম । 

অতি বড় বুদ্ধ পতি পিদ্ধিতে নিপুণ, 

কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন । 

কু-কথায় পঞ্চমুখ কগচভব। বিষ, 

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহনিশ । 

ভূত নাচাইক্স1 পতি কেরে ঘরে ঘরে, 

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে । 
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অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাপ দিল] ভাই, 
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই । 

পাটনা বলিছে আমি খুঝিন্ু সকল, 

যেখানে কুলান জাতি সেখানে কোন্দল । 

শীঘ্র আসি” নারে চড়, দিব। কি বা বল, 

দেবী কন, দিব অ।গে পারে লরে চল । 

বসিঘ্ণ। নায়ের বাড়ে নামাইল। পদ, 

কি বা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ ! 

পাটনী বলিছে মা গে।, নৈস ভাল হয়ে, 

পায়ে ধরি কি জানি কুমরে যাবে লে ! 

ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল, 

আল্ত। ধুইবে, পদ কোথা থোব বল। 

পাটনী বলিছে মা গো, শুন নিবেদন, 

সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গ। চরণ । 

পাটনীর বাকো মাতা হাসিয়। অন্তরে, 

রাখিল! খানি পদ সেঁউতি উপরে ! 

সেউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে, 

সেউন্তি হইল সোৌণা, দেখিতে দেখিতে ! 

সোণার সেউতি দেখি” পাটনীর ভয়, 

এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় । 

তীরে উত্তরিল তরি, তারা উত্তরিলা, 
পূর্ববমুখে স্থখে গজ গমনে চলিলা । 

সেঁউতি লইয়! হাতে, চলিল পাটনী, 

পিছে দেখি” তারে দেবী ফিরিল। আপনি । 



শত আদর্শ কবিতা! । 

সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল, 

দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল । 

হের দেখ, সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ, 
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ । 

ইহাতে বুঝিন্ু তুমি দেবতা নিশ্চয়, 

দয়ায় দিয়াছ দেখ, দেহ পরিচয় । 

তপ-জপ নাহি জানি, ধ্যান জ্ঞান আর, 

তবে যে দিয়াছ দেখ।, দয়! সে তোমার । 

ছাড়াইতে নারি” দেবী কহিলা হাসিয়া, 

কহিনাছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিরা ! 

আমি দেবী অন্নপূর্ণ। প্রকাশ কাশীতে, 

চৈত্রমাসে মোর পুজা শুরু অষ্টমীতে। 

ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব, 
বর মাগ? মনোনীত যাহ] চাহ দিব । 

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে, 

আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে। 

তিথাত্ত বলিয়া দেবী দিল। বরদান, 

ছুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান। 

ৰর পেয়ে পাটনী ফিরিয়। ঘাটে যায়, 

পুনর্বার ফিরে চাহে, দেখিতে না পায় । 



আদর্শ কবিতা দি 

মায় | 

বিশ্বরূপ নাট্যশাল।, দৃশ্ত মনোহর । 
শোভিত স্থুচারু আলো ক্ুর্য্য, শশধর ॥ 

স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদন ভার । 

করিছে সকল সুত্র হয়ে স্ত্রধার ॥ 

জলধর বাছ্ধকর বাছ্ধ করে কত । 

সমীরণ সঙ্গাত করিছে অবিরত ॥ 

ছল কালে ছয় কাল ভয় ছয় রূপ । 

রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাড়ের স্বরূপ ॥ 

অধিকারা একমাত্র, অখিল-পালক । 

আমরা সকলে তার যাতার বালক ॥ ঠা 

প্রকৃতি প্রদত্ত সার শরীরেতে লায়ে। 

বহুরূপ সঙ. সাজি” বহুরূপী ভ”য়ে ॥ 

শিশুকালে একরূপ সহজে সরল! 

খল অপুর্ব ভাব, অবল অচল ॥ 

স্তকোঙ্গল কলেবর, অতি সুললিত । 

নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত ॥ 

ফণলী, জল, অনলেতে, কিছু নাহি ভয় । 

নাভি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দ ময় ॥ 

আইলে যৌবনকাল, আর এক রূপ । 

ফুবক স্্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥ 

দিন দিন বুদ্ধি হয় শারীরিক বল। 

নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥ 



প আদর্শ কবিতা । 

উক্ত্রিয়ের স্রথহেতু, কত প্রকরণ । 

বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ ॥ 
পরিশেষে বৃদ্ধকাল, কালের অধীন । 
রুষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥ 

আছে চক্ষু, কিস্ত তার দেখ। নাহি যায় । 

আছে কর্ণ, কিন্তু তাহে শব্দ নাহি ধায় ॥ 

আছে কর, কিন্তু তাহা ন1 হক বিস্তার । 

আছে পদ. কিন্ত নাই গতি-শক্তি তার ॥ 
পলিত পুঁন্ভল-জাল, গলিত দশন । 

ললিত গাত্রের মাংস, স্থলিত বচন ॥ 

ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল । 

এখন ধবল গিরি, স্বভাবে অচল ॥ 

ওহে জীব, ভাল তুমি রঙ করির়াছ। 

তিনকালে তিনরূপ, সঙ সাজিন্াছ ॥ 

কেবল কুহকে ডলে, কৌতুক দেখাও । 
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও 

ভাল করে যাত্র। কর, বুঝে অভিপ্রায় । 

কর তাই, অধিকারী তুষ্ট হন যায় ॥ 
বাত্রা করে তুমি যাবে, আমি যাব চলে । 

এ যাত্রার শেষ হবে মহাযাত্র হলে ॥ 
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কেন এ সন্দেহ? 

ওই ন। কি দেখা যায়, কোটি কোটি স্যষ্টি হায়, 

স্নাল গগনে ঞ্ষুদ্র তারক। সাজানে। 

দেবতা, গন্ধবর্ব, যন্দ-_ পুণণ কি ওদেরি বক্ষঃ ? 

কে জানে রহস্ত আরো কি আছে লুকানে। । 

মহ। মহীধর খে - আছে চন্দ্রমার বুকে ? 

ছিছিছি সোণার চাদে ভাও কি সষ্টব ! 

চক্রালোকে নাই আলো? সকলি বন্ধুর, কালো 

এও কি কখন মন করে অনুভব £ 

সমীরের স্তরে স্তরে, প্রাণিগণ বাস করে, 

শূন্য মহাশুন্য নাকি জ।বের আবাস * 

রবি, শণী থাকে স্থির, যাতায়াত পৃথিবীর, 

আমরা যা” চোখে দেখি, সব অবিশ্বাস ! 

ভেয়। ভূধর-কায়, নির্বর বহিয়া যাক 

নিরেট পাথর-মাঝে জল কোথা রহে ? 
উত্তাপে সলিল ছোটে মেঘ হয়ে শুনে গ্ঠে, 

সেআবার বরবা।য় ধরাতলে বহে। 

মানব ভ্রদিন তরে এ জগতে বাস করে, 

তবু তার “আমি” “আমি”, তবু হিংস। রাগ ! 

বিবশ মোহের ভরে, তবু হায় ! মনে করে 

"সকলে ঘুমায়ে আছে আমিই সজাগ |” 



দি আদর্শ কবিতা । 

আজি ষথ| মরু-মাঠ, কালি তথ রাজ্য-পাট, 
বিকালের অশ্রগুলি প্রভাতের হাসি ; 

আজি ষাঁ অমুত বলি, কালি তা”র বিষে জ্বলি, 

"সই যে সংসারী ছিল, আজিকে সন্যাসী ! 

পথে পড়। মেয়ে আহা ! কালে রাণী নুরজাহা, 

দীন কাঙ্গালের মেরে ভারত-ঈশ্বরী ! 

মভামুর্খ কালিদাস : তা”রি নাম স্থপ্রকাশ-- 

“ভরতার বরপুলঃ” ত্রিভৃবন ভরি” ! 

সকলি সন্ভব হেন, তবে রে সন্দেহ কেন, 

অনন্ত-শকতি-মর অনাদি-কাঁরণে ? 

তার লাগি কত উদ্ভি, কত তর্ক, কত যুক্তি, 
ক অবিশ্বীস আসে মানবের মনে । 

মোর জ্ঞান পরিহরি” আপনার দুঃখ গড়ি”, 

জ্ঞানময়ে খুঁজে মরি এক বিন্দু জ্ঞানে ! 

ইঙ্গিতে ব্রন্ষমাণ্ড বা”র, আমি অণু কোথাকার ! 
শিথিব তাহার তত্ব মর্ত অভিমানে ? 

্ষ | 

দেব দিবাকর, অন্ধকার হর, 

সৌন্দর্যের উৎস, তেজের আকর, 

(কেন না তোমারে নানা দেশে নর 

সেবিবে অচল ভকতি ভাবে ? 



আদর্শ কবিত!। ৭% 

তুমি দেখ! দিলে উদয় অচলে, 

রূপের ছটায় ভুবন উজলে, 

সঙ্গীত-তরঙ্গ চৌদিকে উথলে, 

ধরাতল সাজে মোহন ভাবে ! 

তোমার আদেশে জলধরদল, 

বিজলীর মাল গলে ঝলমল, 

ছাইয়া নিমেষে গগনমগ্ডল, 

বরষে হরযষে সলিল-রাশি , 

বিষম নিদাঘ-তাপ নিবারিতে, 

কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে, 

শু বস্থমতী স্মফলা করিতে, 

পুলকে পুরিতে ধরণীবাসী । 

তোমার প্রভাবে হিমানীভবনে 

জনমে তটিনী । তোমার পালনে 

লভি* পীন তন্থু যবে শুভক্ষণে 

নামি” ধরাতিলে প্রকাশ পাক্স : 

সুখে বন্ুন্ধর। হয় ফলবতী, 

প্রফুল্ল ভুকূলে তরু কি ব্রততী, 

জীবন পাইয়া সব হষ্টমতি, 

“ভোগের ভাণ্ডার উলি+ যায় । 



৮৮ আদশ কবিতা । 

ভোমারি আলোকম্বালায্স ভূষিত, 

ভোমারি শোভা সুন্দর সজ্জিত, 

তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত, 

গ্রহ ধুমকেতু শশাঙ্কচন্স 

যেরূপে দমিতে বলিয়াছ যাবে, 

মিছে নিরত সেই সে প্রকারে. 

নিরপিত পথ তযজিতে না পারে, 

শভ্খলে 2]ধিত যেন রে বয় । 

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি 

ওতে বিশ্ববাজ গগন বিচরি? 

করিতেছ কায দিবস-শব্বরা, 

প্রকাশি” বিবিধপ্রকার বল; 

জ্রীব কি উদ্ভিদ তব অবতার, 

যগ্ের শকতি ভোমার বিকার, 

তব ক্রিয়াস্তভল সকল আধার, 

তুমি অবশীর এক সম্বল । 

তিমি মেঘ রূপে বরষিছ জল, 

তুমি কষিরূপে ধরিতেছ হল, 

গোমুক্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল, 
তুমি শস্তরূপে পুনঃ উদ্দিত ₹ 
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তুমি নর "য়ে গড়িতেছ কল, 

ভাঙে চালাতে লাগে ঘষে যে বল, 

বিজ্ঞানেতে বলে, ভুমি সে সকল 

তোৌমাব মভিমা অপরিমিত । 

প্রথমে যেমন করিলে কজন, 

কালে কালে সবে কারি আকষণ, 

প্নবায় না কি করিবে শ্ুহণ, 

জগত হইবে তোমাতে লয় 

আদিকালে ভুমি আছিলে ধেমন 

পরিশেষে তুমি রহিবে তেমন. 

একা, অদ্ধিত্তীয়, অখিল কারণ. 

পুনঃ নবস্টি শকতিম্র ? 

৮ ২0০5৬, 
খ ৭) |, । 

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক 
শান্তি ভরে অনিমিখ, 

বসন্তের দ্বিপ্রহর বেল। ; 

রবির অনল কর 

শীতলিতে কলেবর 

সরোবরে করিতেছে খেলা 



৮২ আদশ কবিতা | 

বায়ু বহে শ্বন শ্বন, 

বিকম্পিত উপবন, 

ঘুথু ডাকে সকরুণ ডাক . 

মাঝে মাঝে থেকে থেকে. 

কোথা হতে উঠে ডেকে 

কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক । 

নীল নীলিমার গায় 

শাদা মেঘ ভেসে যায়, 

চিল উড়ে পাতার সমান, 

চাতক সেক্ষুদ্র পাখী 

সকরুণ কণ্ঠে ডাকি? 

(মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ | 

মুকুলিত আত্শাখে, 

পল্পবিত তরু-থাকে- 

কুহু কুহু কোকিল কুহরে , 

হিল্োলিত সরোকাম!, 

ঘুমায় গাছের ছান্সা, 

গাভী নামি” জলপান করে | 

এলোচলে মেক়েশুলি 

কলস কোমরে তুলি”, 

স্নান করি গহে ফিরে যায় । 

একটি রাখাল ছেলে, 

দুর মাঠে গরু ফেলে 
কুঞ্জবনে বাশরী বাজায় । 



আদশ কবিত। । ও 

কণ | 

কুস্তীর নন্দন কর্ণ, সতের পালিত, 

'দাতাকণ+ নামে যিনি ভূবনে বিদিত, 

অস্ত্রবিগ্ত। শিখিবারে, বালক যখন, 

পরশুরামের পদে নিলেন শরণ । 

গুরুভক্তি, সমাধি, সংযম, দৃঢ় পণ, 

হেরি” তার, তুষ্ট অতি ভগুর নন্দন ; 
শিখান বিবিধ বি! করিয়া যতন, 

শিখেন সে সব কণ করি প্রাণ পণ । 

একদিন উপবাসে কশ মুনিবর, 

নিদ্রার আবেশে বড় হলেন কাতর । 

অবশেষে কণ-কোলে রাখি” নিজ শির, 

অকাতরে নিদ্রা যাইলেন ভগুবীর । 

ভেনকালে কীট এক ঘোর রুক্মকায়, 

তীক্ষদন্ত, রক্তপারী আসিল তথায় | 

কণের উরুতে কীট উঠিল সত্বর, 
অস্থি-চন্ম ভেদ করি? পশিল ভিতর । 

বজ্জদন্তে বজ-কীট কাটে তার উর, 

উরুর অপর প্রান্তে নিদ্রা যান গুরু | 
পাছে তার নিদ্রা ভাঙে কীট নিবারিতে, 
ভাবি” কর্ণ না পাবেন নড়িতে চড়িতে । 
অস্থিভেদী ঘোর বজ্-কীটের দংশন 

সহিলেন শিশ্ত কর্ণ 'অন্নানবদন । 



ভগ আদশ কবিত। । 

শোণিত লাগিলে গায়ে জাগির। অমনি, 

পরম বিন্মায়ে তবে কহিলেন মুনি, 

“এ কি ভয়ানক কাজ না জানি তোমার ! 

কোঁথ। হঙে বহে ঘন কধিরের ধার ? 

কহ কহ শীন্ব করি”, এ কি বিপরীত ! 

কেমনে আইল হেথা এতেক শোণিত £” 

বিনয়-বচনে কর্ণ বলেন তখন, 

যেই রূপে কীট উরু করে বিদারণ । 

“প্রভর বিশ্রীমভঙ্গে বড় ভয় করি, 

কীটে না নিবারি” তাউ, না নড়িতে পারি । 

গুরুদেব ! তব শির কোলেতে ধরিয়া, 

অটল অচল ভাবে রয়েছি বসিয়া 1৮ 

বালক শিষ্যের সেই সহিষ্তা শুনি”, 
চমকিত হইলেন জামদগ্র্য মুনি । 

ঘন ঘন মুখে তার চম্বন করিয়া, 

কভিলেন মুনি, কনে কোলেতে লইয়াল 

“রশ ধন্য ! হেন ধৈর্য না দেখি না শুনি; 

যে বর মাগিবে বৎস ! দিব তা, এখনি । 

কবনবিজয়ী হবে বীরচুড়ামণি, 

তোমার সুপূণ্যে ধন্ত হইবে ধরণী । 

বিস্ময় মানিবে বিশ্ব শুনি তব দান ; 

তাঁকর্ণ” নামে তব ঘোষিবে সন্মান | 

তোমার সমান ধৈর্য্য, সমাধি যাহার, 

দ্রভি বিভব সব স্থুলভ তাহার 1» 



আদর্শ কবিতা । ৮৫ 

শুরুপদে শতবার হয়ে নত শির, 

“গুরুবাক্য শিরোধাধ)৮ বলে কর্ণ বার 

4 
চপ 21 

25 11 1 

যহ দেশে আজ কৰ বিচরণ, 

পবিজর সে দেশ পুণ্)ময় স্ত।ন 

ছিল এ একদ। দেব লালা নি-- 

কীরে ল।--করে। না, তার অপমান ! 

আজিও বাহছে গঙ্গ।, গোদাবরা, 

ষমুন।, নন্মদ।, পিহ্ধ বেগবান; 
ওই আরাখছ।', কুঙ্গ হিমগিি- 

বা শা করবো না, তার) অপমান । 

নাভ কি চিতার, নাহ কি দেওয়ার, 

প্রণ। হল্দীঘাট অবজে। বশ্মান : 

নাই উজ্জঞ়্িনা, অযোশনা তস্তিনা 2 

করে। ন।- করো নঃ তার অপমান । 

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যাস 

দলিছ।॥চরণে, ভারত-সম্ভান ; 

দেবের পদাঙ্ক আজিও অস্কিত-_ 

করে] না--করো ন।, তার অপম্বান 
সপ 



আদর্শ কবিতা । 

আজো বুদ্ধ-আম্ম। প্রতাপের ছায়। 

মিছে হেথায়--হও সাবধান ! 

আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভামায়-__ 

“করো ন।--করো না, তার অপমান 1” 

নববধের গন । 

ভে ভারত, আজি তোমারি সভায় 

শুন এ কবির গান ' 

ক্কোমার চরণে নবীন হরষে 

এনেছি পুজার দান ! 

এনেছি মোদের দেহের শকতি, 

এনেছি মোদের মনের ভকতি, 

এনেছি মোদের ধন্মের মতি, 

এনেছি মোদের প্রাণ । 

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য 

তোমারে করিতে দান ! 

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, 

অন্ন নাৰিক জুটে ! 

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে 

নবীন পর্ণপুটে | 



আদশ কবিতা ৷ ৮৭ 

সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন, 

দীনের এ পুক্তা, দীন আয়োজন, 
চির দারিদ্র্য করিব মোচন 

চরণের ধুল। লুটে । 

স্থুর-ভুরলভ তোমার প্রসাদ 

টু লইব পর্ণপুটে ! 

রাজ। তুমি নত, হে মভ। তাপস, 

তুমিই প্রাণের প্রিয় । 

ভিন্ষাভষণ ফেলিয়। পরিব 

তোমারি উত্তরীয় ! 

দেন্তের মাঝে আছে তব ধন, 

মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন. 

তোমার মন্ধ অগ্নিবচন 

তাই আমাদের দিয়ো । 

পরের সজ্জা] ফেলিরা] পর্রিব 

(তামার উত্তরীয় 

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, 

অশোক মগ্ধ তব, 

দাও আমাদের অমৃতমন্থু 

দাও গে। জাবন নৰ ! 

যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 

ষে জীবন ছিল তব রাজাসনে, 



৮৮ আদর্শ কবিত। ৷ 

সুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে 

চিত ভরিয়া লব! 

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ 

দাও সে মহ তব 

দধাঁচির তনুত্যাগ। 

নগেকন্দ্র-অঞ্চলে, যেথা নগেন্দ্র-সন্গব। 

তটিনী অলক নন্দা কলকল স্বরে 

বহিছে, অটবী অঙ্গ ধীরে প্রন্গণলিয়।, 

দিনমাঁণ অস্তগতে উরিলা সুরেশ 

ছাড়িয়া অশ্বর পথ | উঠি” তপোধন 
সশশিষ্য সম্ত্রমে, মুখে অতিথি সন্জাবি? 

ষোগাইলা মুগচম্ম- পবিভ্র আসন | 

জিজ্ঞাসিলা স্থণীতল স্ধার বচনে,-- 

“আশ্রমে কি হেতু গতি? কি বা অভিলাষ ?৮ 

কে পারে আনিতে মুখে সে নিঠুর বাণী-- 

কে পারে চাহিতে অন্তে প্রাণভিক্ষা তার, 

শা পেয়ে হৃদয়ে ব্যথ। ? কে হেন দারণ 

প্রাণী মাঝে ? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর | 

হেরি খধি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিল। 

অতিথির অভিলাষ ; গদ-গদ-স্বরে 

মহানন্দে তপোধন কহিল। তখন, 

“পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম, 



আদশ কবিত। । ৮৯ 

জীবন সার্থক আজি,_-সফল সাধনা ! 

এ জীর্ণ পঞ্জর মম পঞ্চভূতে ছার 

ন। হয়ে, যাইবে দেব-উদ্ধারের পথে 1» 

এতেক কহির। ধীরে, মহাতপোধন 

শুদ্ধচিত্তে পট্টবাস উত্তরীয় ধরি” 

গায়ভ্রী গম্ভীর-স্বরে উচ্চারি” সঘনে, 

চলিল অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান 

সুনিবিভ, স্ুশীতল, পলব-শোভিত 

বটমূলে ।-_মুগাসন আনি+ যোগাইল 

সাশ্ুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়, __ 

আনি” দিল, গাঙ্গেম সলিল স্ুবাসিত | 

জ্বালিল চৌদিকে ধৃপ, অগুরু, গুগৃগুল, 
সর্জরস ; স্থবাসিত কুক্গমের স্তর 

চচ্চিত চন্দনরসে, রাখিল! চৌদিকে ; 

মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ পুষ্পে সাজাইল] । 

তেজঃপুঞ্জ তন্কান্তি, জ্যোতি স্ুবিমল 

নিন্দ্ল নরনদ্বয়ে, গণ্ডে, ওষ্ঠাধরে ! 

স্থুললাটে ছট। নিরুপম ! বিলম্বিত 

চার শ্মশ্ু, পুগ্ডরীকমালা বক্ষঃস্থলে ! 

বসিল। মহষি-_-আহা, ললিত দষ্টিতে 

দয়ার হৃদয় ষেন প্রবাহে বহিল ! 

চাহি” শিষ্য-মুখ-পানে, মধুর সম্তাষে 

কহিলেন, অশ্রধার। মুছায়ে সবার, 

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ১-”কি কারণ, 



কট আদর্শ কবিতা । 

হে বতসমগুলি, হেন সৌভাগ্যে আমার 

কর সবে অশ্রপাত $? এ ভবমণ্ডলে 

প্রাণ দিতে পরহিতে পায় কয় অন ! 

হিতব্রত-সাধনে জদস্ে ব্যথা কেন 2 

হায় রে, অবোধ প্রাণি, এ নশ্বর দেহ 

না ত্যজিলে পরহিতে, কিসে নিক্ষোজিৰে ১ 

কি ফল হে লভি” তবে জন্ম নরকুলে ! 

হে ক্ষুব্ধ তাপসবুন্দ, হে শিষ্যমগুলি, 

জগত-কল্যাণ-হেতু নরের স্মজন, 

নরের কলাণ নিত্য সে ধর্খপালনে, 

নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে |” 

এত বলি খধিবুন্দে আলিঙ্গন দিয়। 

আশীষিল। শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে,-_- 

“হে দেবেন্দ্র, কপা করি” অস্তিমে আমাব 

কর শুচি এ শরীর বারেক পরশি 1” 

অগ্রসরি” শচীপতি সহস্রলে!চন 

তপোঁধন-শির2 স্পশি স্বুকর-কমলে, 

কহিল। আকুলম্বরে-_শুনি খধিকুল 

হরষ-বিষাদে মুগ্ধ-_-কহিল1 বাসব-_ 
“সাধু-শিরোরত্র, খষি, তুমিই দধীচি । 

তুমিই বুঝিল1 সার জীবের সাধন ! 
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে 
চির মোক্ষফলপ্রদ-পর-উপকার । 

সুছ অশ্রু খধিবন্ব,--খষিকুল-চুড়া। 



আদশ কবিতা । ৯১ 

দর্ধীচি পরম পুণ্য লভিল জগতে । 

কি বর অর্পিব আর, নিষ্কাম তাপস ! 

না চাহিল। কোন বর, এ স্ুকীন্তি তৰ 
নরকুলে স্মরণীয় রবে চিরদিন ! 
তব বংশে জনমি” মহষি দ্বৈপায়ন 

করিবে জগত্খ্যাত এ আশ্রম তব-_ 

পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণাভূমি মাঝে 1», 

'লিয়া রোমাঞ্চশতনু হইলা বাসব-_ 

নিরখি” মুনীন্দ্রমুখে শোভ1 নিরমল | 

আরম্তিল তারস্বরে সামবেদ-গান5 

বাম্পাকুল শিব্যবুন্দ-_ধ্যানমগ্র খনি 

মুদিল! নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে । 

মুনি-শোকে অকন্মাৎ অচল পবন, 

মুড রশ্মি প্রভাকরে, নিস্তব্ধ কাকলী; 

সমূহ অরণ্য ভেদি” লৌরভ-উচ্ছ 1, 

বন, লতা, তরুব্জ শোকে অবনত ! 

দেখিতে দেখিতে খধি-নেত্র অবিচল ; 

নাসিকা নিশ্বাস শূন্য ; নিস্পন্দ ধমনী । 

বাহিরিল ব্রহ্গতেজ[ুত্রক্সরন্ধ ফুটি, 

জ্যোতিঃপুর্ণ নিরুপম ! ক্ষণে শূন্যে উঠি” 
মিশাইল শৃন্তদেশে । বাজিল গম্ভীর 

পাঞ্চজন্য-_-হুরি শঙ্খ ; শূন্ঠ দেশ ফৃড়ি” 

পুম্পসার বরধিল মুনীকন্দে আচ্ছাদি” ! 

-দ্রধীচি তাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে । 



৯ আদর্শ কবিতা | 

বঙ্গভূমি | 

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উখিতে, 

ষড়েশ্বর্ধ্যমরী, অয়ি জননী আমার ! 

তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে 

প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার। 

শতশু-বানু তুলি' হিমাদ্রি--শিয়রে, 

করিছেন আশার্বাদ__স্থিরনেত্রে চাহি' ; 

শুভ মেঘ-জটাজাল ছলে বায়ুভরে, 

ন্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি' । 

জলিছে কিরীট তব-_নিদাঘ-তপন ) 

ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা ; 
জলিয়া-__ জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন, 

নদদীতটে-__বালুকার সুবর্-কণিকা ! 

গভীর নুন্দর-বনে তুমি শ্তামাঙ্গিনী, 

বসি, ক্সিগ্ধ বট-মুলে- নেত্র নিদ্রাকুল ! 

শিরে ধরে ফণা-ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী, 

অবলেহে প1-্র'খানি আগ্রহে শার্দুল | 

বিস্তীর্ণ পল্মার তুমি ভগ্র উপকূলে 
বসে' আছ মেঘস্ত,পে অসিত-বরণ! ! 

নক্রকুল নত-তুগড পড়ি' পদমূলে, 
তুলি, শুণ্ড করিযুথ.করিছে বন্দন1 | 
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মুর্তিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে, 

রাখ” ক্ষুদ্র কপদ্দকে রাঙ্গা পা-ছ"খানি ! 

ধান্ঠ-শীর্ষ স্বর্ণঝাপি লও রাঙ্গা করে-_ 

ভুলে” যা সব্ধ দৈন্ঠ, সর্ব ঃখ-গ্লানি ! 

ছুটি নবোত্সাহে মাঠে লে গাভীদলে, 

হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুক পদ্মদল ; 

হরিত ধান্তের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে, 

বিছ্বায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ অঞ্চল ! 

কুজ্বটি-সায়াহ্ছে তেব -মৃগষথ সাথে 

ছুটিছ নিঝর-তীরে চকিত। চঞ্চল ! 
মদির মধুক-বনে, ম্লান জোতক্সা-রাতে 

লয়ে তুমি খক্ষ-শিশু ক্রীড়ার বিহ্বল 

নিস্তরূ জয়ন্তী-চুড়ে সান্দ্র অন্ধকার, 

কন্টকীলতার় গেছে গিবিভূমি ভরি* 

গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘৃতৎ্কার, 

বহিছে উন্ভর-বাঘু শিহরি+ শিহরি* । 

হেরি-_তুমি সাশ্রনেত্রে, অবনত শিরে, 

ত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ হ£খিনী ! 

ভগ্রস্ত পে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে, 
খঁজিছ পুজ্রের কীন্ডি__অতীত কাহিনী ! 



১] আদর্শ কবিতা । 

অশোক-কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর ; 

পিকক্-কলতান উঠে দিকে দিকে 

চুত-মুকুলের গন্ধে মরুত-মন্থর, 

এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্বার্থ-সাধিকে ! 

এস--চগ্ডদাস-গীতি, শ্রীচৈতত্ত-গ্রীতি, 

রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি! 
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-স্কৃতি, 

মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম.জননি ! 

নিদাঘ-নিশীথ-ভ্রমণ 

একদ]। নিদাঘ কালে নিশীথ সময়, 
তাপিত করিল তন্ত গ্রীষ্ম নিরদয় । 

তইল বিষম দায় শরনে শয়ানে, 

চলিলাম বাতিরেতে সমীর সেবনে । 

প্রৃতির বিচিত্রতা করি” দরশন, 

ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন । 

উত্তাল-তরঙ্গময় সাগর-সমান, 

কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জন-স্থান - 

নির্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন, 

স্তব্বীভূত সুগন্ভীর শান্ত-দরশন ।' 



আদর্শ কবিতা ৯ 

তরু-পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ-ঝি' রব করে, 

স্রধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে | 

ভূবনব্যাপিনী চারু চক্দ্রিকার ভাস, 
বোধ হয় প্রকৃতির আম্তভর হাস । 

মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চবে, 

যেন নড়ে তালবুন্ত প্রকৃতির করে । 

টুপ, টুপ. পড়িছে শিশির-বিন্দুচ্- 

প্রকৃতির সুখ-অস্রু অনুভূত হয় । 

চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে, 

সমুজ্জল অগণন তারক বিকাশে । 

যেন নীল চক্দ্রাতপ ঝৰৃ-ঝৰু জ্বলে, 

হীরকের কাজ তায় করা স্থ-কৌশলে । 
অনস্তর প্রমোদ অন্তরে ধীরে ধীরে, 

উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে । 

বিকসিত কামিনীকুস্থম-তরুতলে, 

বসিলাম চিস্তা-সখী সহ কুতৃহুলে । 

মনোরম। সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী, 

নিরমল নীরমক়ী মৃহুলগামিনী । 

মন্দ মন্দ বাযুভরে মন্দ মন্দ হেলে, 

বিধুর উজ্জ্বল আভ1 তার হৃদে খেলে 

কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল্-কুল্, 

কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল 

আম জাম নারিকেল গশুবাক তেতুল, 

নানাজাতি তরুদলে শোভে ছুই কুল । 
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শশি-করে তাহাদের স্বেহমর কার, 

মরি কি আশ্চর্য শোভা ধরিয়াছে হায়! 

কোথায় মাধবী-সহ জড়িত হইয়া, 

সহকার নদী'পরে পড়িছে বাঁকিত্! । 

যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে, 

মুখ দেখে কাস্তাকান্ত পুলকিত মনে । 

শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরেঃ 

ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণ-ভরে | 

সারি সারি তরণী ছু'ধারে শোভা পায়, 

ঈাড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায় । 

কেহ বা জাগিয়া আছে তন্বরের ভরে, 

কেহ বা গাহিছে গীত গুণ-গুণ সদরে । 

এইরূপে প্রকৃতির রূপ দরখনে, 

অে। ! কি বিমল সুখ উপজিল মনে । 

শিহরিল কলেবর পুলকে পুরিল, 
আনন্দাশ্র অপাঙ্গেতে উদিত হইল । 

মনে মনে কৃহিলাম+ অনি সুপ্রকতে, 
শোভনে ! বিচিত্র-চারু-ভূষণে-ভুষিতে ! 

মরি মরি কি বা তব মোহিন! মুরূতি ! 

নিরখি' নরনে হ'ল জড়প্রার মতি । 

অপরূপ তব রূপ একরপ নয়, 

নব নব রূপ ধর সময় সময় । 
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মোৌগল-রাজলক্ষমী । 

চপল চরণে গঙ্গ। চলিতে চলিতে, 

পলাশীর মাঠে এল” দেখিতে দেখিতে । 

প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল, 

হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক গ্ুবল। 

এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে 

কাদিতেছে কন্ত। এক কল্লোলিনী-কুলে 

আভাহানা, আভাময়ী তু জানা যায়, 

চিকণ নীরদে ঢাক। যেন রবি-কায় । 

আনিতপ্দ-বিলম্বিত ছিল এক বেণী, 

সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা-শ্রেণী । 
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে খানিক, 

ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ পড়েছে মাণিক ! 

হীরক-নিন্দিয়ে লে নয়ন উজ্জ্বল, 

শোভে তার অপরূপ নিবিড় কজ্জল ; 
পড়িতেছে গলে” তাহ] অস্ুবারি সনে, 

বিলাপ ভরণ করে স্থখের ভূবণে । 

ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাধে, 

লুষ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ; 

ছড়াইয়া আছে বাল চরণ-যুগল, 

বিবণ পায়ের বর্ণে সুবণ্ণের মল ; 

দুই হস্ত স্থিত তই জানুর উপর, 

দশাস্ধুলে দৃশান্গুরী দীপ্তি মনোহর ; 



আদর্শ কবিত। । 

ভাবনায় ভাসমান ভীতা সম্কৃচিতা, 
আশোক-বিপিনে যেন জনক-5হিতা । 

সম্ভাষিয়ে স্থরধুনী রমণী-রতনে, 

জিজ্ঞাসিল ন্েহভরে মধুর বচনে-_ 
“কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী, 

কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী 2৮ 

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর, 

মুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর 
“নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জাঁনিলাম মন, 
চিরস্তায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে | 

সসাগর-ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে, 

অনাভারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে । 

বীরদন্, ভীমনাদ, বিজয়-গোৌরব, 

সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব । 

কোথ। গেল আধিপত্য, শাসন ভীষণ, 

কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ? 

আমি মাঁত।, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী! 

পাগলিনী ষেন মণি বিহীন। ফণিনী । 
পরিচয় দিতে চন বিদরে জদয়, 

শিহরি+ লজ্জা, ."শক নবীভূত ভয়-__ 

“মোগলের রাশ দস পরিচয় সার, 

এই মাঠে হারারেছি মুকুট আমার । 

বাণী শেষ করি” বাল' হল অন্তদ্ধান, 

মিশাইল সমীরণে হয় অন্থমান |. 



আদর্শ কবিতা । 

সীতারাঁম-সংবাঁদ । 

মুগরাজ-বিচরিত বিজন কানন, 

হইল বিশাল রাজা আমার এখন । 

গিরিগুহ লতাকুগ্জ, পত্রের কুটীর-পুঞ্জ 

হবে প্রিয়ে- রাজ-নিকেতন । 

বনচর, নিশাচর, বিষধরগণ, 

অনুচর, সহচর, আমার এখন । 

তরুলতা বনস্পরতি-- প্রজাবর্ম স্থানে তথি, 

ফলপুম্প--কর আহরণ ! 

পবন-_-চাঁমরধারী, মেঘ-_ছত্রধর : 

তদ্বপরি চন্দ্রীতপ - বিচিন্র অন্বর । 

কুঙ্ে কুঞ্ঠে শিলাতল, তরুমলে বেদিস্তল, 

সিংহাসন হইবে সুন্দর ! 

মধুর গায়ক-_তঙ্গ, বিভঙ্গমগণ, 

নর্তক হইবে প্রিয়ে- ময়ূর খণ্ডন, 

শাখামুগগণ সবে. রাজ-বিদুষক হবে, 

প্রতিধ্বনি__অনুগত জন । 

তটিনী-নির্ঝরে পা”ব নির্মল জীবন, 

পানপাত্র-_-তকপত্র, অঞ্জলি-বন্ধন | 

পদ্মুপত্র স্থুবিমল, শৈবাল-পল্লব-দল, 

কুশতৃণ্ু-শয্যায় শয়ন ! 

০৩৯৭ 



রও আদশ কবিতা । 

কগ্ঠভূষ। হবে, প্রিয়ে,__বনপুষ্পহার, 
লতাপাশে জটাবন্ধ-_মুকুট মাথার ! 

মুগচন্ধ বৃক্ষছাল, চতুর্দশ বর্ষকাল, 
ক্ষৌমবাস হইবে আমার 

মুগর।-বাসন বুত্তি ₹ ধন্ুুমাত্র ধন ; 

কান্তি মধো- নদ-নদী, পর্বত লঙ্ঘন | 
সখা _-বড়খতু কাল, দশদিক দ্বারপাল, 

সভাপাল--বষভাব-স্থজন ! 

বিবেক হইবে মন্ত্রী, অতি বিচক্ষণ-__ 

স্থবুদ্ধি স্থণাল শান্ত প্রভূপরায়ণ । 

ধৈর্যানামে মভাবীর-- বিগ্রহ বিপদে স্থির _- 

সেনাপতি আমার এখন ! 

গহী ও যোগী । 

নরনে আনন্দ-আলো।, প্রশান্ত বদন,__ 

যোগীবর, কিসে হেন চিত্তবিনোদন ? 

'মতুল করুণ।-উৎস দেবতা প্রতিম 

জনক না দেখি তব; মমতা অসীম 

ক্ষীর-প্রঅ্রবণ-সম, হৃদে বহে ধার 
সে জননী শক্তিময়ী না দেখি তোমার ; 



আদশ কবিতা । ১৬১ 

জীবনে প্রথম বন্ধু, সমান-শোণিত, 

সে সোদর নাহি তব আচরিতে হিত ; 

না দেখি তোমার সখা, উদার হৃদয় 

বিভ্তের সহায়, আর চিত্তে বিনিময় , 

শরীরে চন্দন-লেপ, নয়নে অমিয়।, 

হৃদয়ে ভিদিবানন্দ, নাহি তব প্ির। ; 
স্নেহের জমাট বাঁধা, প্রাণের সমান, 

( দীপ হতে দীপ যথা 7, নাহিক সন্তান ! 

যোগী কহে, - কিসে চিত্তে সুখ নিরূপম ১ 

আত্মতত্বজ্ঞান, পিতা ; মাত। মোর, সত্য 

সোদর আমার, ধন্ম ; দয়, সথ। সম; 

শীন্তিই রমণী মোর ; ক্ষমা সে অপতা । 

সত্যকাঁম । 

অন্ধকার বনচ্ছারে সরস্বতী-তীরে 

অস্ত গেছে সন্ধ্যা-স্ূর্য্য ; আসিয়াছে ফিবে 

নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে খধিপুক্রগণ 

বনান্তর হত ; ফিরারে এনেছে ডাকি, 

তপোবন-গোষ্ঠ-গৃহে সিদ্ধ শান্ত ত্বাখি 

শ্রান্ত হোম-ধেন্থগণে ; করি” সমাপন 

সন্ধ্যা-ন্নান, সবে মিলি” লয়েছে আসন 
গুরু গৌতমেরে ঘিরি”, কুটীর-প্রাঙ্গণে 



আদশ কবিতা । 

ভোমাপ্রি আলোকে ! শুন্যে অনস্ত গগনে 

ধ্যানমগ্র মহাশাস্তি ; নক্ষত্র-মগ্ডলী 

সারি সারি বসিয়াছে, স্তব্ধ কুতৃহলী 

নিঃশব্দ শিষ্যের মত । নিড়ত আশ্রম 

উঠিল চকিত হু,য়ে--মহবি গৌতম 
কহিলেন__প্বৎসগণ ! ব্রহ্ম বিদ্যা কহি, 

কর অবধান 1” হেন কালে অধ্য বহি+ 

করপুট ভৰি” পশিল। প্রাঙ্গণ-তলে 

তরুণ বালক ; বন্দি” ফল-ফুলদলে 

খষির চরণপন্ম, নমি' ভক্তিভরে, 

কহিল। কোকিল-কণ্ছে স্ুধাক্সিগ্ধ স্বরে,__ 

"ভগবন্ ! ব্রন্মবিদ্তা শিক্ষী অভিলাধষী 

আসিরাছি দীক্ষা-তরে, কুশন্ষেত্রবাসী, 

সতাকাম মোর নাম 1”, 

শুনি স্মিত ভাসে 

ব্রহ্মবি কহিল। তারে লেভ-শান্ত ভাষে -- 

“কুশল হউক সৌম্য ! গোত্র কি তোমার ? 

বৎস! শুধু ব্রাহ্গণের আছে অধিকার 

ব্রক্মবিদ্যা-লীভে 1” বালক কহিলা ধারে, 

“ভগবন্! গোত্র নাহি জানি! জননীরে 

শুধা”য়ে আসিব কল্য, কর অন্ুমতি 1 

এত কহি খধি-পদে করিয়া প্রণতি 

গেল। চলি? সত্যকাম ঘন অন্ধকার 

বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে ভয়ে পার 



আদর্শ কবিতা । ১০৩ 

ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে 

স্থপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে 
করিলা প্রবেশ ! ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা, 

দাড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা 

পুজ্র-পথ চাহি"; হেরি” তারে বক্ষে টানি 

আঘ্রাণ করিয়। শির কহিলেন বাণী 

কল্যাণ-কুশল ! শুধাইলা সতাকাম-_ 

কহ গে। জননী, মোর পিতার কি নাম, 

কি বংশে জনম 2 গিয়াছিনু দীক্ষা-তরে 

গোৌঁতমের কাছে ;-__গুরু কহিলেন "মরে, 

“বৎস ' শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার 

ব্রহ্গবিদ্ভা লাভে 1,--মাতঃ 1 কি গোত্র আমার ?” 

শুনি কথ।, মুদকণ্ঠে অবনত মুখে 
কহিল জননী,__“যৌবনে দারিদ্রা-দ্ুঃখে 
বহু-পরিচর্ধ্যা করি” পেয়েছিনু তোরে, 

জন্মেছিদ্ ভর্তহীন। জবালার ক্রোডে . 

গোত্র তব নাহি জানি তাত !” 

পরদিন 

তপোবন-তকশিরে প্রসন্ন নবীন 

জাগিল প্রভাত ! যত তাপস বালক, 

শিশির-স্লিগ্ধ যেন তরুণ আলোক, 

ভক্তি-অশ্র-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,__ 

প্রাতঃন্নাত নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্র সিক্ত জটা. 

শুচিশোভ] সৌমামৃত্তি সমুজ্জবল কায়ে, 



আদর্শ কবিতা । 

বসেছে বেষ্টন করি” বুদ্ধ বটচ্ছায়ে 

গুরু গৌতমেরে ! বিহঙ্গ-কাকলী-গান 

মধুপ-গুঞ্জন-গীতি, জল-কলতান, 

তারি সাথে উঠিতেছে, গম্ভীর মধুর 

বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর, 

শান্ত সাম-গীতি ! হেনকালে সতাকাম 

কাছে আসি” খধি-পদে করিল! প্রণাম.-- 

মেলিয়া উদার আখি রহিল! নীরবে | ; 
আচার্য আশীব করি; শুধাইলা তবে, 

“কি গোত্র তোমার, সৌম্য ! প্রিয় দরশন ? 

তুলি' শির কহিল! বালক,--“ভগবন্ ! 

নাহি জানি কি গোত্র আমার ! পুছিলাম 
জননীরে,-কহিলেন তিনি,--সতাকাম, 

বহু-পরিচত্যা করি, পেয়েছিন্থু তোরে ; 

জন্মেছিস্ ভর্ভুহীন। জবালার ক্রোড়ে,-- 

গোত্র তব নাহি জানি” 1৮ 

শুনি” সে বারত। 

ছাত্রগণ মৃছস্বরে আরন্থিল কথা,__ 

মধুচক্রে লোষ্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল 

পতঙ্গের মত--সবে বিম্ময়-বিকল ; 

কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার 

লজ্জাহীন অনার্ষে।এ ভেরি” অহংকার ! 

উঠিল গৌতম খষি ছাড়িয়া আসন, 

বাহু মেলি”__বালকেরে করি আলিঙ্গন 



আদর্শ কবিতা! | ১৬৫ 

কহিলেন-_-“অব্রাঙ্গণ নহু তুমি তাত ! 

তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুল-জাত 1” 

মানস-বাঁজ্য 

কি বিশাল, কি বিচিত্র বন্গমতী এই ! 

কাথা সুগভীর সিন্ধু, কোথা তুঙ্গ গিরি, 

কাথা জিদ্ধ শ্যাম- ক্ষেত্র, কোথা কক্ষ মর | 

সচল পর্বত তিমি সন্তরে কোথাপ্ত, 

অপু-ক্ষুদ্র কীট কোথা উড়ে শূম্তপথে । 

নিরখিয়া এ বৈচিজ্্য কে আছে এমন 

চিন্ত যার মুগ্ধ, স্তব্ধ না হয় বিন্মায়ে * 

কিন্ত মানবের ক্ষুদ্র দেহের মাঝাবে 

বিরাজে মে মনোৌরাজ্য, অন্বেষিলে তাহ। 

যে বৈচিত্র্য নেত্রপথে হইবে পতিত, 

ন। আছে তুলনা তার ধরণীর মাঝে ! 

এস, হে পাঠক ! তবে মিলি? ছুই জনে 

প্রবেশি” মানস-রাজো, দেখি আন্বেষিয়। 

কি অপুর্ব লীল। সেথ। ব্যক্ত বিধাতার । 

অদ্ভুত মানস-রাজ্য, সদর বিস্তৃত, 

দেবতার ক্রীড়াভূমি, পিশাচ-নিবাঁস, 

মনোমদ, গ্রীতিপুর্ণ । শোভে তার মাঝে 

পম্পিত কুস্থুম-কুজ চারু, বনস্থলী । 



৬৬৩ আদর্শ কবিতা । 

মু্র-কলরব সেখ! কত নির্বরিণী 

তরলিত প্রেমরূপে বরে নিরস্তর | 

বাযুভরে দোলে লতা, বহে গন্ধবহ, 

গায় কলকগ-পাখী, খেলে মুগশিশু ৷ 

আবার কোথাও রাজে নিবিড় কাস্তার, 

গভীর তমসাচ্ছন্ন ! নাহি বহে বাধু, 

না পশে তপন-কর £ কন্টকী-লতায় 

নিরুদ্ধ প্রবেশ-পথ $ গরজে মাঝারে 

ভীষণ শাদ্দ,ল, সিংহ, মহিষ, গঞ্ডার ং 
খসে ভীম অজগর ! কোথা দীঘ মর, 

তঞ্চশূন্ঠ, জলশূন্/, বহে উষ্ণ বাধু 3 
উত্তপ্ত বালুক। উড়ি” নাসা করে রোধ । 

€কোথ। দিব্য সরোবর, শোভে শত লে, 

ঢল ঢল নীল জলে উথলে হিল্লোল, 
মুভ সমীরণ-ভরে । খেলা করে কুলে 

ভক্তি, শ্রদ্ধা, মৈত্রী আদি দেববাল। যত । 

আবার কোথাও হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা 

বিহরে পিশাঁচীগন । কোথা ল্লেহময়ী 

জননী-রূপিণী দয়। তুলি” বক্ষা'পরে 

হিমক্রিষ্ট বিষধরে, আহত শার্দ.লে 

করিছেন স্তনদান ; কোথাও আবার 

নৃশংসতা ব্যান্ৰারূপা প্রসবি” সম্ভানে 

করিছে চর্বণ, ঝরে বক্তধারা মুখে । 

বিশাল অনলকুশ্ জ্বালি, কোন স্থলে 



আদশ কবিতা । ১০শ 

দাঁড়ায়ে প্রতিজ্ঞাদেবী, তীক্ষ অস্ত্রাঘাতে 

বিদারিত করি” বন্দ, শোণিতের ধার 

ঢাঁলিছেন মন্গপুত আহুতিস্বরূপে । 

কোথাও সাভস-দেব গন্ভতীর মরতি 

পদতলে মহা সিন্ধু ছুটিছে গজ্জিয়, 

শিরোদেঞঙ্লে নাদে বজ কড় কড় কড়-_ 

তথাপি জক্ষেপশুস্, ক্ষুব্ধ, অটল ৷ 

বিশ্বাস, বলিষ্ঠবপু১ দাড়ায়ে কোথাও 

টাঁনিছেন গিরি এক, নডিছে ভুধর | 

কোথাও ভীকরুত।, নিতা রোমাঞ্চিত তন 

পত্রের মম্মর-রবে, বাছুর স্বননে, 

চখতিছে দক্ষিণে কক, কখনো বা বামে । 

৫কাথ। ভিংস।, কি অশান্তি ব্যক্ত দেন মুখে, 

ক্রুর বিষধরী সম ছাড়ে দীঘশ্বাস। 

কোথা ক্রোধ, জবাসম লোহিত লোচন, 

কম্পান্তিত কলেবর, অধর দংশিক! 

লৌভের মুদগর লয়ে হানে নিজ শিরে । 

কোথা লজ্জা, ন্মমুখী, সুকুমারী বাল।, 

আপন সৌন্দর্যে সেন আপনি বিভোর, 

চলিতে চরণ বাপে, না পারে চাহিতে, 

একান্তে একটি ধারে আছে দাড়াইন্স। ৷ 

কোথ। সরলতাদেবী, সদানন্দময়ী, 

নাহি আভরণ অঙ্গে, তবু কি সুন্দর ! 

স্রচারু কুঞ্চিত কেশ লোটে পৃষ্টগপরে, 



১৬৮৮ আদর্শ কবিতা । 

বিশ্বাধরে মুন্তহাসি ; কোকিলের সনে 

গাইছেন গীত কভু, চু্বি” লতিকাস্ 

তুলি? ফুল, পরিছেন অঙ্গে আপনার 3 

বিরাজে মানস-রাজো কত দৃশ্য হেন! 

মহানিজ্জমণ | 

অতীত নিশাঞ্ধ ; মহা উত্সবের শেষে 

পিতার চরণে বুদ্ধ হইর। বিদায় রি 

চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে 

দেই শান্ত নীলাকাঁশে লেখা নিরতির ৮ 

দাড়ায়ে অলিন্দে, দেখিলেন “দবগণ 

নল/কাশে নতকায় পুজিছে তীাভাঘপ 

গ্ীতিপুষ্পে »ঃ মেলি” শত তারক।-নস্কন 

অপেক্ষিছে গ্রীতিভরে তার নিক্ষমণ 1 

পুষ্য। নক্ষতজের সহ মিশি” সুধাকর 

করিয়াছে মহাযোগ পুণাগ্রীতিমন্ 

গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত, 

কহিতেছে এক কণে_-“এই তো সময় 1” 

স্মবুপ্ত “ছন্দক” ভূত্যে করি” জাগরিত, 

কহিলা,--“ছন্দক ! যাও, আন ত্বরা করি” 
সজ্জিত করিয়া অশ্ব “কণ্টক” আমার । 

আর্গত সমন্স মম, সিদ্ধ মনোরথ 1” 



আদর্শ কবিত। । ১৬৯, 

স্বপ্নে যেন বজ্জাধাত হইল মস্তকে, 

বিস্ময়ে ছন্দক কহে ,--“কহ যুবরাজ । 

কোথার যাইবে এই নিশীথ সময়ে *” 

“্ছন্দক 1৮--সিদ্ধার্থ বীরে কতিলা গন্ভীরে-_ 

“আজন্ম আমার প্রাণ বেই পিপাসায় 

কাতর, জুড়া”তে সেই পিপাসা আমার, 

জুড়াইতে মানবের, জড়াতে আমাব, 
জরা-মরণের 5ঃখ, করিতে সাধন 

জগতের শিব শান্তি, করিতে পুরণ 

জীবনের স্বপ্ন, আজি ভাজিব ভবন 1১ 

এইবার স্বপ্ধে নহে, পড়িল জাগতে 

ছন্দকের শিরে বজ, কহিল কতরে- 

“ভেন নিদারুণ কথ। আনিও না মুখে 

যুবরাজ ! এন দেহ মুণাল-কোমল, 

এ কি যোগা তপশ্ার ১ শিরাবকুস্তম 

সহিবে কি দাবংনল ৮৪ কর পরিত্যাগ 

এই দ্বরাকাক্্ষা ; হাত, আশ্রিত আমরা, 

কর রক্ষ। মামাদেবে, দরাঁবান্ ভুমি !” 

“ছন্দক 1»--সিদ্ধার্থ খেদে করিল উত্তর-_ 

“কে সাধে এমন পত্রী-প্রেম-নির্বরিণী, 

সগ্ভোজাত প্রাণপূল্র, পিতা ন্সেতময়, 

মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরখী, 

পারে ত্জিবারে ১ তাজে প্রজা পুজোপম £ 

কিন্তু পত্ী, পুজ, পিতা, মাতা, প্রজাগণ, 



১১৩ আদর্শ কবিতা । 

অনন্ত মানব-জাতি জন্ম-জন্মান্তরে 

সবে জরা-মরণের ছুঃখ ঘোরতর 

“কমনে সহিব বল 2 নাহি অন্বেষিয়! 

নরের উদ্ধার-পথ, পুড়িব স্বজন 

গালি” বক্তি বিলাসের--এ তু নহে প্রেম ৯ 

(প্রম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম শিরবাণ ! 

না,-ছন্দক ! তাজি গৃহ বাব তপঙ্গায় ৮ 

'“ছন্দক ! ছন্দক !১__ফ্ব" কহিলা উচ্ছসে-_ 
"সার সম্তোগ-স্থখ অনিতা অঞ্চব ২ 

১গন চঞ্চলা-মত, রিক্ত মুষ্টি সম 

অসার, অস্থায়ী জল বদ্বদের মত; 

চতোগা স্বপনসম, ছুস্পশ্র. স্ফণা 

সপ-মস্তকের মত পুর্ণ মভাবিষে । 

কে বল, কখন, কাম্য বস্ত উপভোগে 

তপতি পাইয়াছে এ জগতে ১» এ সম্তোগ, 

মুগ-তষ্জিকার মত বাড়ায় পিপাস।, 

অতপর কামনানলে দহে নিববধি ! 

কই তৃুপ্ি কোথা » ভোগ-পুষ্পে পৃম্পে 
মত মধুকর মত ঘুরিয়? ঘুরিয়া, 

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া, 

এসেছি কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে 

নাহি শাস্তি? নাহি সুখ 2 মানব-জীবন 

কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ? 
না,-ছন্দক !- আছে শান্তি; আছে নিত্য সুপ, 



আদশ কবিতা । ১১৯ 

ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার, 

জন্ম-জরা-মরণের হুঃখ-পারাবার 

হইতে উত্তীর্ণ হায়! আছে মুক্তি-পথ ' 

খৃঁজিব সে মুক্তি-পথ _খু'জিব নিব্বাণ 

এই দাবাগ্রির ; ধরা করিব শাতল 

শান অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার ! 

উন্ডিবে যে পাখী ওই অনস্ত আকাশে, 

সোণার পিঞ্ররে তার, সোণার শৃঙ্খলে-_ 

সিটিবে কি সাধ ? দ্বার কর অনর্গল, 

অনন্ত আকাশে আমি যাইব উডিয়। 1”, 

ছন্দক কাদিয়া কহে--হায় ! দেব! তবে 

নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডবাহয় 

যাউবে ছাড়িয়। তুমি ?”” 

ৃ্ “নিশ্চয় ছন্দক !”-- 

উত্তরিল! দৃঢ়কণ্ঠে কুমার--পনিশ্চয় ! 

স্ুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার । 

মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ-পথে 

প্রজ্জবলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত, 

তথাপি প্রতিজ্ঞ নাহি করিব লঙ্বন । 

শত পত্রী, শত পুভ্র, শত মাতা পিতা, 

দ্াড়াম্ সম্মুখে যদি, শত মাক্সাবলে 

করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্লাবিত 

করে নয়নের জলে, পুর্ণ হাহাকারে, 

তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয় ।” 



৯১৭ 'আদশ কবিতা । 

পশিল! সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত 

দেখিতে গোপার, নব প্রস্থনের মুখ 1 

সুতিকাআগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ 

দেখিলা জ্লিছে মুদছমন্দ দীপাবলী 

মুত্র আলোকিয়া কক্ষ ! কুস্গম-শয্যায় 

আল্লাপিত-কুস্তল। স্মলিত-বসন।, 

নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সন্ত শিশু, 

--সাণার প্রতিমা-বক্ষে সোণার কুন্ম- 

লই আদরে বেন £__জিনি' দীপদাম 

করিয়াছে আলোকিত গুহ ছুইজন । 

এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাপিল ন। আর, 

কেবল প্রইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে 

আসিল : 'ভাসিল ধীরে,__মায়ার চরণে 

সিদ্ধার্গের স্ুশীতল শেষ উপহাব 

ভিযেক সঙ্গাত । 

প্রবল বাড়ব-বক্তির মত বারিধি-বক্ষ হতে 

উঠিয়া, যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোক-ক্রোতে ; 

মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্বি” শৈলরাজি :__ 

সে জাতির রাজা, মহারাজ এঁ ভারতে এসেছে আজি । 

বাজুকু শঙ্খ, উভুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি”-_ 
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আব্গি। 



আদরশশ কবিতা । নু ১১৩ 

যে জাতি গাসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধন-পাশ; 

করিল বিধান-- রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস ; 

প্রচারিল স্বাধীনতার মন্ত্র বিপুল বিশ্বমাঝ ;-- 

সে জাতির রাজা, মহারাজ এ ভারতে এসেছে আজ । 

ৰাজুক্ শঙ্খ, উদ্ভুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি”__ 
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি । 

নিউটন যার বাধিল স্তরে জগৎ জগৎ সনে , 

ডারুইন যার বাধিল নিয়মে জগতের জীবগণে 3 

সেক্সপীর বার বাধিল ছন্দে ছদয়-রতন-খনি ৮- 

এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি । 

বাজুক শঙ্খ, উড়্ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি'-- 

ভারতের বাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি । 

মানিয়। লষ্ল শাসন যার অনার্ধ্য-আর্ধা-স্ুত , 

স্াপিল। ভারতে গভার শান্তি সাম্য-মন্্পুত ; 
মুক্ত করিল স্বাধীন ধন্ম, স্বাধীন চিন্তা ক্রোতে, 

সে জাতির রাজা, এসেছে ভারতে সুদূর বুটন্ হ'তে । 

বাজুক্ শঙ্খ, উদ্ভুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি” 

ভারতের রাজ।, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি । 

কোথায় বুটন, কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার ! 

এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার ; 

মধ্যে গভীর গরজে জলধি,-_লজ্বি সে পারাবারে, 

এসেছে ভূপতি-_ল্মহ ম। ভারত, বরণ করিয়া তারে । 



১১৪ আদর্শ কবিত। 

বাজুৰকু শঙ্খ, উড়্ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি? - 

ভারতের রাজ. ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি 

মা বলিয়া ডাক । 

একবার তোর মা বলিয়া ডাক, 

ঈগত-জনের অবণ জুড়াৰ্, 

ভিমাড্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাৰ, 
মুখ তুলে আজি চাহ রে ! 

দাড়া দেখি তোর। আত্মপর ভুলি, 

হ্দয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিভুলি, 
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি' 

নিয়ে আক্তি গাহ বে ! 

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, 
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে, 

বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে 

দশদিক সুখে হাসিবে ! 

সেদিন প্রভ।তে নূতন তপন, 

নূতন জীবন করিবে বপন, 

এ নহে কাতিনী, এ নহে স্বপন 

আসিবে সেদিন আস্িবে ! 



আদর্শ কবিত। । ১১৫. 

আপনার মায়ে মা বলে? ডাকিলে, 

আপনার ভায়ে জদয়ে রাখিলে, 

সব পাপ-তাপ দূরে যায় চলে? 

প্রণা-প্রেমের বাতাসে 

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ, 

না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ, 

ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ, 

বিমল প্রতিভা বিকাশে ! 

উত্তরার ত্বপ্প-কথন | 

স্টন্তরে ! উত্তরে ! কই অভিমন্থ্য কউ ?” 

উত্তবার শিবিরেতে উদ্ধশ্বাসে স্থলোচনা 

আসি” উন্মাদিনীপ্রায় কহে নেহমরী - 

“উরে ! উত্তরে ! কই অভিমন্রা কই » 

শুনিয়াছি মহারণ করিতেছে দড্রোণ আনি”, 

উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার 

কই অভিমন্যু কই, উত্তরে ! আমার ১৮ 

পরির। সঘ্ীর গলা, কাদিয়। বিরাটবাল! 

কহে---প্ধর্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন, 

গিয়াছেন তথা ;: কিছু নাহি জানি আর ; 

কাদিতেছে প্রথমা গো ! তোর উত্তরার । 



১১৩ আদর্শ কবিতা। 

শত নিশি চন্দ্র-পানে চাহিয়া চাহিয়া 

হুইন্ু নিদ্রিত। যবে, দেখিন্থ স্বপন 

ঘবেরিল অভিরে সপ্ত শাদদিল ভীষণ ! 

দাড়াইয়। দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে, 

পরাজিল সপ্তশক্র অপূর্বব কৌশলে । 
শশাঙ্ক হইতে ধীর নর-নারায়ণ, 

মনোহর পুষ্পরথে করি” আরোহণ, 

নামিলেন , নিরমল রথ-জ্যোতস্নায় 

আলোকিত রণক্ষেত্র অমুত ধারায় । 

অভিরে তুলিয়। বুকে লইয়া মাদরে , 

উঠিতে লাগিলা রথ আকাশে মন্থরে | 
কভিলাম, --'দয়াময় ! লও উত্তরায় ।” 

করুণ নয়নে চাহি, কহিলেন হায়! 

জগন্নাথ,_-নেতে মেভ-অশ্র দরদর-- 

'ন! না, বসে ! যাবে তুমি বৎসর অন্তর ।' 

কহিন্ু,_'না, প্রাণনাথ ! ছাড়ি” উত্তরায় 

ধাইও ন। তুমি ; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার 

পারিবে না এক। যেতে এতদুর হায় ! 

জগনাদে পু ভ'ল পৃথিবী, গগন 

নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি” তারাগণ | 

কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়-__ 

এ কি স্বপ্ন মী গো! অভি গেল মা! কোথায় ?” 



আদর্শ কবিতা । 

ভারতের মানচিত্র | 

হের বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব 

ভারতের মানচিত্র ;ঃ আমা সবাকার 

পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্টে যথ। 
এদেশের ফলে জলে, পালিত আমরা । 

কর প্রণিপ্রাত, তুমি, কর প্রণিপাত ৃ 

।_( ণাম ) এ যে চিত্রের শিরে ঘন-মসী-রেখ। 

পুরব-পশ্চিম বাপী রয়েছে অঙ্কিত, 

কি নাম উহার দেব ? বলন আমারে । 

ফিক ।-_ নত তুচ্ছ মসী-রেখা, ওই হিমাচল 

ভারতের পিতৃরূপা! জনক যেমন 

েহদানে তন্নারে পালেন মাদরে, 

তেমতি এ হিমাচল দ্রহিতা ভারতে 

জাত্বী-যমুন।-রূপ। সেহ-ধারা দানে 

পালিছেন সযতনে 1 ওই হিমাচল 

ভারতের তপঃন্গেত্র ; কত সাধুজন, 

বিরচি' আশ্রম সেথা, পুজি? ইঞ্টদেবে 

লভিল। অভীষ্ট বর। সনম্মুখেতে তব, 

বিজন্ন মুকুট সম এ অদ্রির শিরে, 

শোভে ওই গৌরীশূঙ্গ ! দেখ বাম দিকে 

ওই, বদরিকা শ্রম ; মহামুনি ব]াস, 

বসি+ যে আশ্রঙ্মাবে রচিলা পুলকে 

১১৭ 



আনদশ কবিতা । 

অমর ভারত-কথা ! অতি দূরে তার 

শোভিছে কেদারনাথ ! আচাধ্য শঙ্কর 

জাবনের মহাব্রত করি” উদ্যাপন, 

লভিল! সমাধি যথ। ! এই হিমাচল, 

সাধু-পদ-রেএু বক্ষে ধরি” খুণ-যুগ 
হ্হয়াছে পুণ্য ভূমি ! কর নমস্কার । 

ছাত্র ।-_( প্রণাম 7 ওই যে চিত্রের বামে পঞ্চ বেখামন 

'শিন্ষক । 

ছা 

শোভিছে স্রন্দর দেশ, কি নাম উহার? 

-ওই পঞ্চনদ, বস ' এই পুণা ভুমি 

আযাদের আদিবাস, সাম নিনাদিত : 

কত বেদ, কত মন্ধ, মভাষজঙ্ঞ কত 

পবিভ্রিলা এই দেশ । এই পঞ্চনদে 

হাদয়-শোণিত ঢালি' বার পুকপাজ 

বশ্গিল। ভারত-মান ! নিগদেশে তার 

দেখ বাজপুল-ভমি-মকুমর স্থান; 

কিন প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদা-কুলে 

বেছে অঙ্গিত, বঙখন অমর ভাবার 

বাব কাতিনা, শশ আত্ম-বিসজ্জন 

তাপের দশ এই, পদ্মিনার ভুমি ! 

-গইঈ বে চিত্র মাঝে কটিবক্গসম 

শোভিতেছে গিরি-রেখ।, কি নাম উহার ? 



আদশ কবিতা । ১১৯ 

না] ছিল আধোর বাদ, অরণ্য ভীষণ 

ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত, 

নিবিড় আধাব পুণ ! ম্তাপ্রাণ খমি 
অগন্ত।, আধ্যের বাস স্থাপিলা এদেশে 
এবে জনপদ কত, পুর্ণ ধনে জনে 

শোভিছে এদেশমাঝে | এই বনভুমে 
মাছিল দণ্ডকারণা . বকূলমণি 

পালিবারে পিঠ তা, জট|চীর ধবি", 

কাটাইলা কাল যেথা । পুণা প্রবাতিনী 

গোদাবরী, কল-কল মধুর নিনাদে, 

“সাতারাম জয়” গত গাহিয়া পুলকে 

এখনো বৃতেন “দথ। 1 পবিত্র এদেশ 

সাতারাম-পদদ্পশে ' কর নমঞ্কার। 

ছাত্র ।--( প্রণাম ) গুকছেব! কৌতুহল পাড়িতেছে মম, 

অতুপু প্রবণবৃগ, ক্ুপা করি? তবে 

“কাথ। বঙ্গঠূমি, আজ দেখান আমাবে ! 

বশক্ষক ।---ওই বঙ্গতমি, বস ! ঠিমাদ্রি আপনি 

মুকুট-আকারে তের, শোভে শিরোদেশে £ 

ধৌত করি” পদতল বহেন জলধি ; 

নিত্য প্রক্মালিত পৃত ভাগারথী-জলে 

“সজল।”, "ল্থকলা”ঃ “ঠাামা” | ভুষারূপে তার 

হের ওই পবদীপ, শ্রীচেতশ্ত ঘখ। 

হইলেন অব্তীণ : পাঙ্গেপাঙ্গ লয়ে, 



সই 

ছাত্র ।-- 

আদর্শ কবিতা ॥ 

বিতরিয়া হরিনাম, পবিভ্রিল। ধরা ; 

অমর করিলা জীবে । পশ্চিমে তাহার 

দেখ শুফতন্থু ওই অজয়ের কুলে 

শোভিতেছে কেন্দুবিন্ব, ধরিয়। আদরে 

জয়দেব-অস্থি বুকে । নিম্ধদেশে তার 

সাগর-সঙ্গম ওই, পতিতপাবনা। 

তারিতে সগর বংশ অবতীর্ণ যথা, 
মুর্তিমতী দক্লারূপে ! পবিত্র এ দেশ! 

কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে 

মাগ” এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন 

পার পুজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মানে 

বিশাল এ চিত্র দেব ! কূপা করি” ত৭ 
দেখান দ্রঈটবা যদি আরে। কিছু থাকে ' 

শিক্ষক-- আছে শত শত বৎস 1 কি বশিব আমি 9 

বিলে জীবনকাল ন। ফুরাবে তবু 

রুত্রপ্রশ্প মী মোদের । দেখিরাছ তুমি 

দেব আত্মা হিমাচল, পাদ মুলে ভার 

দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে “রাহিণী, 

ভিমা্রি-তহিত। সতী ! তটদেশে তার 

আছিল কপিলাবাস্ত, পুণ্যময়ী পুরী 

সিদ্ধার্থে ধরিক্সা ক্রোড়ে 1! দেখ বামদিকে 

অন্ীচন্দ্র-কায়া ওই জাঙ্ুবীর কুলে, 
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা 



আদর্শ কবিতা ১২১ 

পত্ী, পুজে, আপনায় করিয়। বিক্রর়, 

পালিলেন নিজ সত্য ' দেখ শি'প্রাকূলে, 

অতীত গৌর্ব-স্মৃতি শিল। ধরি” বুকে, 

শোভিতেছে উজ্জয়িনী,__বিক্রমের পুরী, 
বাজা”য়ে মধুর বীণা কালিদাস ষথা 

গাল অমর গীত, ঝঙ্কার তাহার 

এখনো উঠিছে বস । দেশ-দেশাস্তরে ! 

কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে 

জননার প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরেব ;-_ 

নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কে মধুবাণী, 

জদয়ে স্ুধার উত্স, ক্রোড় শাস্তিময়, 

করে প্রাণরূগী অন্ন, মহাতার্থ পদ 

তেমতি জানিও বৎস, ভারত ভুমির 

প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ, 

পুণ/ময় মহাতীর্থ, অ।ছে বিমিশ্রিত 

প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে 

সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ; 

সামান্ত এদেশ নয় ! বহু পুণকফলে 

জন্মে নর এ ভারতে ! কিজ্ঞ চিরদিন 

রাখিও স্মরণ বৎস ! কনম্মগুণে যদি 

নাহি পার উজ্জবলিতে মাতৃভূমি-মুখ, 

ব্রথায় জনম তর ! কি বলিব আর ১ 

ভারত-সন্তান তুমি, আর্ধা-বংশধর, 

ভুলিও না কোন দিন । করি আশীববাদ 
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ভদ্র হও, ধন্ত হও, ভারত-মাতার 

হও উপবুক্ত পুত্র ! স্বদেশের হিত 

ফ্রুবতার। মম নিত) রাখি” লক্ষ্যপথে 

হও বৎস ! অগ্রসর । ভারত-জননী-- 

করুন মঙ্গল তব, শুভ আশার্বাদে ! 

লও পত্র শরন | 

একদিন যদি ভবে অবশ্ত মরণ, 

তবে কেন এত আশা, 

এত দ্বন্দ কি কারণ 2 

এক্ যে মাজ্জিত দেহ, 

ষারে এত কৃ ন্নে্, 

ধূলি সার হবে তার মস্তক, ঢপণ ! 

যত্রে হণ, কান্ত খান 

বহে যুগ পন্রিমাণ, 

কিন্ত বঙে দেহ-নাশ 

ন। হর বারণ । 

অতএব আদি অপ্ত 

আপনার সদ। চিন্তু, 

দয়। কর জীবে, লও 

সত্োর শরণ । 



আদশ কিতা । ও 

জগৎ-জীবন | 

এ জগতের মাঝে, যেখানে মা সাজ্জে, 
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ ! 
বিবিধ বরণে বিভষিত করে 

তগপরি তব নামটি লিখেছ্চ ! 

পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা, 

রেখা নয় তোমার “দয়াল' নামটি লেখ: . 

'সুন্দব”--এ নামে অঙ্কিত পাখার পাখা, 
'প্রেমাননা” নাম নয়নে জিখেছ 1 

চজ্দ্রাতপ তুলা গগন মণ্ডল, 

দীপালোকে যেন করে ঝলমল, 

তার মাঝে ইন্দু ্ ষরে স্ুধাবিন্দু 
৫ 

'ক্কধাসিন্ধু” নাম তায় অন্কিত করেছ ' 

জাবনে লিখেছ, 'জগৎ্-জাবন*. 

পব্ল-হিলোলে হয় দরশন. 

জ্বলন্ত অন্গবে জলদে লিখন, 

'জ্যোতিন্ময়' নামে জগত প্রকাশিছ ! 

প্রস্তরে ভুত্তঞ্ে যাব চরাচরে, 

“সব্ববাাপী” নাম লিখেছ স্বাক্গরে ; 

লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে, 

লেখার মত দেখ। “কন ন। দিতেছ ! 
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জন্মভূমির প্রতি । 

রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ! 

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে ষদি পরমাদ. 

মধুহীন ক?রো না গো, তব মনঃ কোকনদে । 

প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে. 

এ দেহ-আকাশ হতে নাহি খেদ তাহে ! 

জন্মিলে মারিতে হবে, অমর কে কোথ। কবে ? 

চির স্তির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে ' 

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে, 

মক্ষিকাও গলে ন। গো, পড়িলে অমুত-হদে ! 

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে ষারে নাহি ভুলে, 

মনের মন্দিরে সদ সেবে সব্বজন : 

কিন্ত কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 

হেন অমরত! আমি, কহগে। শ্যামা জন্মদে ! 

তবে ষদি দর। কর, ভুল দোব, গুণ ধর, 

অমর করিয়া বর, দেহ দাসে স্ুবরদে ! 

কুটি যেন স্থৃতি-জলে, মানসে মা যথা কলে, 

মধুময় তামরস্, কি বসম্ত, কি শরদে ! 

আকুলত। । 

ছুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, 
কোথা হতে আসি কোথ! ভেসে যাই ; 
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ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি ভাঁজ, 

কোথা সাই সদা ভাবি গো তাই । 

কে খেলার আমি খেলি বা €কন ? 

জাগিয়া ঘুমাই কৃহকে যেন । 

'এ কেমন ঘোর হবে ন। কি ভব 5 

'ধীর অধীর “যমতি সমীর-_ 

অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ' 

জানি নাক বা এসেছি কোথায়, 

কোথায় চলেছি £ক বা নিষে সায়? 

যাউ ভেসে ভেসে কত কত দেশ, 

চারিদিকে “গাল, উঠে নানা £বাল ; 

কত আসে যায়, ভাস কাদে গায়, 

এই আছে আর তখনি নাউ ' 

কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল, 

€ক জানে কেমন কি খেলা ভগল 

প্রবাহের বারি, রহিতে বি পাত্র, 

যাই যাই কোথা কুল কি লাই? 

কর হে চেতন, দে আছ চেতন. 

কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন ! 

£য আছ চেতন ঘুমিও না আব, : 

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার 
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, | 

তব পদে তাই শরণ চাই ॥ 
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আবুবেন এবং ্বগাঁয় দূত 

মিরা আবু বিন আদম--। তাহার বংশ বিশাল ভটক, ) 

নিশীথে ক্রাগিন। দ্রেখিলেন, ঘরে উছলে জ্যোত্ম্নীলোক । 

রূপে উদ্ভীসি' জোছনার রাশি পদ্মফুলের মত, 

দেবদূত এক সোণালি পথিতে লিখিতে আছেন রত। 

চিন্ডে আবুর ছিল না কন্াষ, তাই সাতসের ভরে 

শধালেন তিনি--“কি লিখ আপনি প্রথিব পাতার পরে £” 

আখি তুলি” খীরে স্বপন-মরতি কানে কহিলেন ভার্ঘ" - 

"বিশ্বরাজাবে মার! ভালবাসে, নম লিখি ত।” সবার 1” 

“আমার নাম কি লিখেছেন 7?” আবু শুধালেন মু্ভাষে । 

"লিখি নাই”? প্রধূ কতি মংক্ষেপে দেবতার দূত হাসে | 
বিনয় বচনে আবু কহিলেন, “লেখ তবে অন্তত 

আবু ভালবাদে দক্ল মানুষে ঠিক আপনারি মত 1৮ 

কি লিখি পুথিতি অলখিতে হার, দেবত। গেলেন চলি” ; 
পরদিন রাতে এলেন বিভাতে ভূবন সমুজ্জলি | 

সোণালি পুথিটি খুলি ধরিলেন আবুর আখির আগে, 
নিখিল ভকত জনের ণাে আবুর নামটি জাগে ! 

মহাদেব । 

ভঝ ফিরে মাতিয়।, শহ্কবু ফিতর মাতিয়া ! 

শিল্প। বাঁক্তিছে ভভ ভোম্ ভোম-_ , ভে ভে। ভৌ ববম্ বব 
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্, বম বম্ গাল বাজিয়া ॥ 
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গন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়। হাত, 
কোটি কোটি দানব-সাখ, শ্াশানে ফিরিছে গাতিয়া ॥ 

কটিতটে কি ব' বাঘের ছাল, গলার ছুলিছে হাড়ের মাল, 
নাগ-ষজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়। ॥ 

শশধব কল ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিক-লোভে-_ 
স্ঘিতি গতি অতি ; মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥ 

মাধ ঠাদ কি বা করে ঝিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি 

প্রজ্জলিত 5 থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥ 

ধ্গ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি . 
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরি-গানে হর নাচিয়। ॥ 

দন হন্দু চল চল ঢল, শিরে দ্বময়ী কল কল কল, 

লহরী উঠিছে কুল কুল কুল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ॥ 
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর, 

কাটিতে নারিন্থ করম-ডোর নিজ গুণে লহ তারিয়া | 

শরণাগত রক্ষণ | 

লোমশ বলেন, শুন ধন্বের নন্দন; 

শ্রেন-কপোতের কথ। করহ শ্রবণ । 

এই যে বিত্ত নদী শিবিরাজা দশে, 

সিন্ধু-নদ সনে মিলি” সমুদ্রে প্রবেশে । 

উনীনর নামে নৃপ আছিল তথায় ; 

ষজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ইন্ পরাভব পান্স। 
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এক দিন যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন্, 

হেন কালে শুন এক দেবের ঘটন। 

পলায়ে কপোত এক,--শ্তেন তার পাছে, 

শরণ লইল আসি+ নৃপতির কাছে । 

উ্নীনর উরুপার্থে লুকাগ্ল ভয়েতে, 

আক্রমণ করি” হেন আইল পশ্চাতে । 

নরকগে কপোতক কহিল, “রাজন, 

রাখ মোর প্রাণ, প্রভু, লইন্থ শরণ । 

কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হয়ে, 

নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে |” 

কপোতে বাকুল ভেরি, কহে উনবীনর, 

“তোমারে রক্ষিব আমি, হয়ো ন। কাতর । 

আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ, 

তথাপি প্রতিজ্ঞ। মোর নাহি হবে আন ।” 

শেন কহে, “মহারাজ, এ কি আচরণ, 

মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ ? 

সবে কহে, ধন্মনিষ্ঠ রাজা উশানর, 

ধর্মহীন কম্ম কেন কর নৃপবর ? 

মহাপাপ--খাগ্ছে বাধা ক্ষুধার সময়, 

ভক্ষয ছাড়ি' দেহ মোর হইয়া সদয় |” 

রাজা বলে, “পক্ষিরাজ, কি করিব আমি ? 

অনর্থক না বুঝিয়। নিন্দ মোরে তুমি | 

কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ, 

কেমনে কালেরে তারে করিব' অর্পণ 1” 
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সেন বলে, “মহারাভ, এ তিন ভুবনে, 

ভাবগণ নাহি বাঁচে আহার বিহনে । 

ধন জ্রন ছাড়ি” জীব পারে বাচিবারে, 

আহার ছাড়িলে কভু বাচিতে না পারে । 

ক্ষুধায় আকুল আমি, না সরে বচন, 

ক্ষণেক বিলম্ব হলে যাইবে জীবন । 

আমি যদি মরি তবে আমার বিহনে, 

পার।-পুজ আদি মম মরিবে জীবনে | 

এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বন্ু প্রাণী, 
অধন্ম না হর, তাহ। সত্যধন্ম মানি । 

তাজিন। সামান্য লাভ বহু লাভ যানে, 

করিবে গ্রহণ তাহ।, শান্ধে এই কহে 1৮ 

রাজ বলে, “যদি তব খাছ্যে প্রয়োজন, 

অন্ঠ খাছ্য খাও তুমি. রহিবে জীবন । 

বুষ মুগ ছাগ মেৰ মহিষ বরাহ, 

এখনি আনিয়া দিব যার মাংস চাহ 1” 

শ্তেন বলে, “অন্ত মাংস মোরা নাহি খাই, 

কপোত মোদের থাগ্য, দেহ মোরে তাই । 

কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন ।” 

এতেক শুনিয়। দুঃখে কহেন রাজন, 

“শিবিরাজা চাহ কিংবা আর চাহ যাহা, 

অকাতরে তোমারে করিব দান তাহা । 

আর যাহ। চাহিবে প্রস্তত আমি তায়; 
আশ্রিত কপোত কিন্তু না দ্রিব তোমায় । 



2৬৩৬ ব্মদর্শ কবিতা । 

কপোতের মাংস বল স্তখাগ্ভ তোমার, 
তা ভতে নরের মাংস অধিক স্তার | 

অতএব ছাড়ি” তুমি সামান্ত কপোতে. 

তুপ্ত ও আমার এ দেহের মাংসেতে 1” 

এত শুনি, কহে শ্তেন, “শুনহ রাজন্, 

কপোত যগ্পি তব শ্সেহের ভাজন, 

তাত ক. নিজ মাংস কপোত সমান, 

খণ্ড কবি' দেভ মোরে তুলা-পরিমা 1৮ 

উশ্লীনর নৃপমনি, শ্লেনেব বচন শুনি, 

গসিলেন আনন্দ-সাগরে । 

আশিতে বক্ষিন্ত জীনি, আপনারে ধন্। মানি, 

হুলাযন্ধ আনিল। সত্বরে | 

নিজ তচ্চে তলা পরি”, নিজ মাংস থঞ্ড করি, 

ক7পাতেব হুল্য করিবারে, 

নিজ মাংস দেন মত, লঘু তাহ। চয় তত, 

ক্ষদ সেই কপোতের ভারে । 

দর-দর রন কারে, নরপতি অকাতরে 

নিজ মাংস কাটি দেন মানে । 

নিস্তব্ধ সকল দিক, সববলোক অনিমিক 

বহে চাহি” নুপতির পানে । 

ংস দিলা রাশি রাশি, তবু ভার হয় বেশী, 

কি করিব, ভাবেন রাজন্, 

মাংস কাটি” দিন্ু যত, ন। হয় কপোত-মত ; 
অসম্ভব না হেরি এমন 1" 



আদশ কবি! 

ক্ষণকাল চিন্তা করি”, ভক্িভাবে ভরি স্মরিঃ, 

তুলে বৈসে নিজ উনীনর 

হেরিয়' নৃুপের কাজ, খোনরূপী গুররা্জ 

কহিলেন, শুন নুপবরু । 

“ম্থরপতি ইন্ত্র আমি, হ্যেন-ূপে মন্ত্যে নামি” 

অগ্নি আর কপোতের বেশে, 

ধান্পিকতা দেখিবারে, মোর। দোতে ছল ক'রে, 

আসিয়াছি তব রাজা-দেশে । 

হেরি” তোম। ধন্মনিষ্উ, হলাম বড় তুষ্ট, 

বদ্ধ হেন তব পন্মষণলে : 

[তামাক মহিম। ভবে, যাবৎ ধরণী পরবে, 

ধন্ঠ ধন্ঠ গাহিবে সকলে 1” 

বিজয়া দশমা | 

"যেয়ে। না, রজনি! আক্গি লরে তারাদলে 

গেলে তুমি, দয়াময়ি ! এ পরাণ বাবে 17 

উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে, 

নরনের মণি মোর নয়ন ভারাকুব । 

বার মাস তিতি. সতি ! নিতা অঞ্া্জলে, 

পেয়েছি উমায় আমি, কি সাশুন|ভাবে 

তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-বুশ্খলে ! 

এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা, এ মন জুড়াবে ! 

১৩০ 



১৩৭ আদর্শ কবিতা । 

তিন দিন স্বর্ণদী'প জ্বলিতেছে ঘরে 
দুর করি” অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী-_ 

মিষ্টতম এ স্ষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে ! 

ছিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 

নিবাও এ দীপ যদি ।৮_-কহিল। কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 

যোগী। 

পশ্চিমে ডবিছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিঙ্ধ, 

শিরপরি অনন্ত আকাশ, 

লশ্ঘমান জটাজুটে, যোগিবর করপুটে, 

দেখিছেন স্ষ্যের প্রকাশ ! 

উলঙ্গ সুদীর্ঘ কায়, বিশাল ললাট তার, 

মুখে তার শাস্তির বিকাশ, 

শন্তে আখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে 

খেল। করে সমুদ্র-বাতাস। 

চৌদিকে দিগন্ত মুক্ত বিশ্ব চরাচর স্প্ড 

তারি মাঝে যোগী মহাকায়, 

ভয়ে ভয়ে ঢেউ গুলি, নিয়ে যায় পদ্ধলি, 
ধীরে আসে ধীরে চলে যায় । 



আদূশ কবিতা ৷ 

মহা স্তব্ধ সব ঠাই, বিশ্বে আর শব্দ নাই, 
কেবল সিন্ধুর মহা তান, 

ষেন সিন্ধু ভ্তিভরে, জলদ-গন্ীর স্বরে 
তপনের করে স্তব-গান। 

আজি সমুদ্দের কুলে, নীরবে সমুদ্র দুলে, 

ঈদয়ের অতল গভীরে, 

অনন্ত £স পারাবার, ডবাইছে চারিধার, 

ঢেউ লাগে জগতের তীরে | 

যোগী যেন চিত্রে লিখ|, উঠিছে রবির শিখা, 

মুখে তারি পডিছে কিরণ, 

পশ্চাতে বাপিয়। দিশি, তামসী তাপসী নিশি. 
ধ্যান করে মুদিয়। নয়ন । 

শিবের জটার পরে যথা এরধুনী ঝরে 

তার। চণ রজতের শ্রোতে, 

তমনি কিরণ লুটে, সন্নযাসীর জটাক্ঞটে, 

পূরব-আকাশ-সীমা হতে । 

বিমল আলোক হেন, ব্রক্মলোক হতে যেন 

ঝরে তার ললাটের কাছে, 

মণ্ডোর তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি*, 

নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে । 

১৩৩ 



১৩৪ 
আদশ কবিতা । 

সুদুর সমুদ্র-নীরে অসীম আধার-তারে, 

একটুকু কনকের রেখা" 

কি মহা রৃহহ্/ময়, সমুদ্রে অরুণোদয়, 

আভাঁসের মত যায় দেখ। : 

চবাচর বাগ প্রাণে, পুরবের পথ-পানে 

নেহারিছে সমুদ্র অতল, 

দেখ চেয়ে মরি মগ্গি, কিরণ-মুণাল"পপ্রি 

“জ।াতিম্ময় কনক কমল: 

ন্নেখ চেয়ে দেখ পুণে (কিরনে গিঝেছে ডুবে 

গশানেক উদার ললাট, 

সহস। সে খ্ষিবর আকাশে ভুলিয়। কব 

কংরুর। উঠিল বেদ-পাঠ। 

কণাআম | 

বিস্তীণ অটব-মাঝে স্ুদীঘ আশ্রম, 

হেরিলে মুদ্িত চিত্ত, অপগত শ্রম । 

হরিত ধরণা-তল, 

সজ্জিত বিটপী-দল 

বকশিত ফুল ফলে, শোভে মনোরম ! 



আদশ কবিতা । হর 

দাখ প্রসারিত কায়। 
বিস্তারে শীতল ছায়া.__ 

শাখাবাসা পক্ষিকণ্ে উলিছে গান ঃ 

নুছ সমীরণ ভরে, 

ধারে বৃন্ত ততে ঝরে 
স্টট পুজ্পরাজ্চি, করে মধুগন্ক দান । 

আঞ্ম-সমীপে নদী সুষমা শালিনা, 
শান দপ। পুণাতোয়া বিছে মালিনী । 

সৈকতে করিছে খেলা 

জলচর পর্সি-মেল!, 
বিওঙ্গ-ক।কলি-সনে মিলাইর়। তান, 
সান্তি” কুল-মালে, স্রোত; করিছে প্রয়াণ 

শাস্তিরস-সিক্ত বম। গ্ষি-তপোবকন : 

হিংস। কুলি" জন্কগণ করে বিচরণ । 

০»৩জোময় কলেবণ 

শত খধি যতিবর. 

অবিরত খত পুজ। ভোম তপপ্র1%, 

বেদগান-ধবনি উঠি” আকাশে মিশাজ়। 

আএম-পালপিত মুগ-শশ্চর। কেমন, 

অন্ধত্ুক্ত তণ মুখে, 

উ২কণ হহয়। ভে 

পাঁবঞ সঙ্গীত শোনে, বিশুদ্ধ নন 



১৩৬ আদর্শ কবিত! । 

বনভূমি করি আলা, 

জ্যোতিশ্ময়ী খবিবাল। 

করে ধীরে আলবালে সলিল সেচন- 

তকরুলতা করে স্থখে কুস্থম মোচন! 

ংসার-প্রান্তরে এক আনন্দ নিলষ 

মরতের পাপ-তাপ 

অমঙ্গল অভিশাপ, 

পবিত্র আশ্রম-ভূমে, নাহি শোক ভঙ় 
স্বভাবের শোভ।-মাঝে 

দেব ভাব সদা বাজে, 

পুণ্য-সমীরণে প্রাণ ভন শান্তিমর | 

লক্ষমণ-বজ্লন । 

একদ' কালপুরুষ সংসার-বিনাশা, 
অযোধ্যা প্রবেশিল হইয়। সন্ন্যাসা | 

সভাতে বসিকস। রাম, ভ্ররারী লক্ষ্মণ, 

রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ । 

হেনকালে আসি” কালপুরুষ বলিল, 

“আমি দূত ব্রহ্মার, যে ব্রক্গ। পাঠাইল | 

লক্ষণ, রামের কাছে কর নিবেদন, 

সাহার সহিত আছে কথোপকথন 1” 



মাদশ কবিতা | 

শ্রীরামের কাছে গির। লক্ষ্মণ সন্্মে, 

যোড় হাত করি” জানালেন ঞারামে.- 

“আহল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচন্বিতে, 

আন্ঞ। কর রঘুনাথ ! তাহারে আনিতে | 

হ্ীরাম বালনঞ “ভান করি পুরস্থংর, 

কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার | 
পাহয়। রামের আজ্ঞ| লক্ষ্মণ সভার, 

কালপুরুষেরে নিল রামের গোচরে | 

পাচ্চ-মধা দিয়| পাম দিলেন আসন, 

যোড়তাশ্ে জিজ্ঞাসেন, “কহ্ প্রয়োজন ৮ 
সে কালপুরুষ বলে, “শুন5 বচন, 

যে কথ! কহিব, পাছে শুনে অন্ত জন. 

এ সময়ে যে করিবে হেথ! আগমন, 

বঙ্গার বচনে তারে করিবে বঙ্জন , 

এই সতা ধঙ্গীর যে করিবে পালন 1”? 

শ্রীরাম বলেন, “শুন প্রাণের লঙ্গুন, 

সাবধানে থাক, ন। আহসে কান জন । 

দ্বার বক্ষ কর গিয়া হয়ে একমন ? 

অধিক কি কহিব, ষে আপিবে ভেখার, 

তাহাকে তাজিব আমি, জানঠ5 নিশ্চয় । 

এই সতা করিলাম দূতের গোচরে, 

সাধধানে লক্ষণ, রহিবে তুমি দ্বারে |” 

দৈবের নিব্বন্দ আছে, না হর খণ্ডন, 

বঙ্গার মায়াতে তুর্বাসার আগমন | 



৯৩৮ আদর্শ কবিত। । 

দভ! করি” দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মণ, 

সুনি বলে, “গিয়া করি রাম-সন্তারণ 1” 
লক্ষণ বলেন, “কপ কর দাস ব'লে, 

বঙ্গাব দূতের সনে আছেন বিরলে । 

যে কন্ম সাধিবে করি' রাম-সান্তাষণ, 
আজ্ঞ| মাব্র করি আমি সেভ প্রয়োজন 
কুপিলা ভন্বাস। মুনি লক্ষণের প্রতি, 

লঙ্মণের পানে চাহি” কতে কে।পমতি. 

উ% 

পালা 

লক্ষ. আমার পাপে কার বাছপ তরে, 

শাপ দিব 'পাড়াইব অযোধ্যানগরে | 

যত ব্াভ্যখ % আজি করিব সংভার, 

পোড়াভয়। অযোধা। করিব ছারখার । 

বালক -বনিত।-নুদ্ধ আছি করি” পবংস, 

দশরথ ভপতিরে করিব নিববশ ৮ 

(দখিয়। সুনির কোপ লক্ষণের হাস, 

ভাবেন, আমার লাগি হণ সন্দন।* । 

বুঝি পম করিবেন আমারে বজ্জন, 

এড়াহতে নারি আমি ললাট-পিখন । 

বজ্জন, মরণ হু একহ শ্রকব, 

আমা তে বংশ কেন হহবে সংহার। 

আমারে বজ্জিলে আমি মরি একজন, 

পিভৃবংশ্-নাশ করি কিসের কারণ ?, 

পুব্বকথ। লক্ষণের পড়িলেক মনে, 
এ বজ্জঞন স্ুমন্ধ কহিল তপোবনে । 



আসাদশ কাবতা | 

কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন; 

মুনিকে লইয়া তথ! গেলেন লক্ষণ | 

কালপণরুধেরে বাম করিরা বিদায়, 

প্রণাম করিল অর। মুনি বন্বাসায় । 

বিনয় বলেন রম, “কোন প্রয়োজন ৮ 

হব্বাস। বলেন, “চাহি উচিত ভজন, 

এক বষ আমি করিন।ছি অনাভাব, 

দেভ অন্ন-ব্র্জন থে অমুত-স্ততাব 1" 

ভোজন দিলেন বাম অতি সমাদরে, 

চোভন করিয়া মুনি গেল নিজ খবে। 

শরাম ভাবেন, মুনি আইল কুক্ষনে, 

পিমনে বজ্জিব ভাই প্রাণেক লক্ষা্ছে? 

পন্ডা সদ লজ্ঘ, তবে ঝাপ এ জাবন, 

নত। পালি বদি- ভর লক্ষণে বচ্জন | 

লঙ্গ্ুণে বজ্জিতে রাম বাাকুলিত-প্রান, 

বশিষ্ঠাদি মুনিগণে করেন আহ্বান । 

কেমনে করেন বাম সতোর পালন; 

সভামধ্ো হ্রাপাম বলেন বিবরণ । 

হ॥রান বলিল, 'সাত। আর রাজ্জ। বন, 
ইভার অধিক মোর ভাই শ্লঙ্ষণ ! 
বাজা, জীয়া, নিজপ্রাণ তাজিবারে পাখি, 

লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিবারে নারি 1৮ 

ভেনকালে শ্রীরামেবে বলেন লক্ষণ, 
“আমারে বন্ভিয়। কর সতের পালন । 



আদশ কবিতা । 

পরছে সত্ভা লক্ব. হবে বড় অনাচার, 

তুমি সতা লজ্বিলে মজিবে এ সংসার 1” 

লক্ষণের বচনেতে শ্রীরাম বিহ্বল ; 

দউ ভাই কোলাকুলি, চক্ষে পড়ে জল । 

স্ব বলেন রাম, “'বজ্জিন্ু লঙ্ষ্পণ ! 

মার পশ্চাতে ভাই 1 করিব গমন 1” 

»নি' সবব লাকের চক্ষেতে পড়ে জল 

চা 
চা নট 

২ 

চ£লল্ লক্ষ্মণ বার আখি ছল-ছল | 

ডন 5)তের বেত্র, গা আভিরণ, 

রম করি? প্রদক্ষিণ চলেন লক্ষ্মণ । 

৮ 

্ঞ 

তের পদদ্ধর করেন বন্দন ; 

বত কাতরে অতি করেন রুন্দন ॥ 

এজাসমহের প্রতি বলেন কাতবরে, 

-সলম্পীতিতে বিদায় করহ সবে মোরে)? 

৫1 

প্রজাগণ বলে, "শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ ! 

“তাম' বিন। কেমনেতে ধরিব জাবন ?”? 

লম্্ন ব্রামের পদে করেন প্রণতি ; 

জন্ম জন্ম থাকে যেন ভক্তি তব প্রতি | 

ল্ক্মাণের বাকো রাম ভহয়। কতির, 

তন হইলেন, নাতিক উত্তর । 

পপ্ব্র-মিত্র-সহ বীর করিল। মেলানি; 

চাহিয্স। সবার পানে চক্ষে পড়ে পানী ! 

পাত্র-মিত্র-সহ আর বান্ধব-স্বজন, 

সরধ্ নদীর তারে করেন গমন । 



আদর্শ কবিতা । ন্র 

প্রার্থনা করেন বীর করিয়। প্রণাম, 

'আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শারাম 

সরযুর আোত বহে মতি খরশান, 

লক্ষ্মণ নামিয় তাহে তাজিলেন প্রাণ! 

রাহুলের পিতৃধন প্রাণ্ডি 

গোপা? কোথা গোপ। % তলে পাতিয়। বক 

নিজ কঙ্গে পরণাবতী ধ্যানে নিমগন ' 

সখী কহে, “ওঠ সখি ! কত বতসবেব পঞ্ধে 

কুমার আসিল। ঘরে, কবি দবশন 

অপরূপ দেবরূপ,--কি মভিম।-মিত 1-- 

চল সখি ! একবার ছুড়াও জাবন 

“ন] সথি 1 কতিল। গোপ। মধরে আনন্দ-হাদি, - 

সফল যদিও দাঘ তপশ্ত। আমার ; 

আমাব হৃদয়নাথ ' আদিবেন এই খানে, 

এই খানে পদান্বজ পুজিব তাহাৰ ?? 

নিদ্ধার্থ সশিষা ই, আসিলেন ধীবে ধারে, 

দেব অংশুমালী যথ। কন্সেত উতর ! 

সভ্ক্তি উঠিয্ল। গোপ। দেখিল দে দেবরূপ, 

হইল! প্রণত পদে হয়ে দীঘাকার ! 

দেখিলেন বুদ্ধদেব গোপার বোগিনা-বেশ 

শিবে জটাভার, অঙ্গে গৈরিক বসন ! 



আদর্শ কবিতা । 

সিংহাসনে প্রস্পাত্রত বসন-ডুবণ তারি ৮ 
বিজ সম্াাস-ন্সেত্র বিলাস-ভবন 

লীবব, “নশ্পম্দ স্ডির বুছদেব, শিব্যদ্ধর ; 

নারব নিস্পন্দ গোপা ধরি” পদমল,-- 

দিবা প্রতিমা যেন দিবাকর-পদতদে : 

হষ্টম বষীয় শিশু নীরব “রালিল্্৮” 

দেব্খিলেন যেন নবীন সজণালী লী 081 

পশ্পিলেন অনজকার জদযে ভাভার 

বিড় তিমিরাচ্ছন্ন যেন ভগ্ন দেবালকে এক 

শ্লারে পারে চন্দকর তইল সপ্গগর ৰা 

ছিল জ7দ অধিষ্তিত, হাউ বাজ-পুল-মুন্তি 

-স মোভন মুন্তি ধারে অন্তভিত : 

লল্যাসীক্তে বপান্তর ভইক্র।€স মতি বীরে, 

সদল্ঞ পঞ্মাসনে হইল স্তাপিভ।? 

এই শান্ত, স্থির, অমিতাতি দেবরূপ, 

'& নর-নারায়ণ, পর্তি কি গোপার % 

ভ্াভাব পদ. 

০ 

্িন্ক 

জগতের পতি তিনি, ছু উত 
মানবী ?গাপার কি বাঁ আন্ছ অধিকার । ৮] 

বুঝি ভার পরশনে হইতেছে কলুমিত 

,স পরিজ পদান্থজ,__-উঠিলা শিহরি” 

মনে কক্রিলেন স্থির, লউবেন অধিকার 
লভিবেন ভবার্ণবে সেই পদ-তবী ! 

সাশীর প্রতুল শিশু নীরব নিস্পন্দ শির, 

বিশ্ন্ষের ক্ষুদ্র মুত্তি রঝেছে চাহিম্ম1, 



আদর্শ কবিতা । ১৪৩ 

চুন্ির। ললাট গোপা, চম্পককলিব পত্র 

লইলেন ধারে রাজবসন খুলিন 
চিরির। গৈরিকাঞ্চল পরাইলা উন্ভবার, 

কেশে চাক ক্ষুদ্ধ চড়া বাধিল। স্ুক্র ; 

স্রন্দর সন্গ্যাসী শিশু সাজাউন্ন। রাভুলেরে 

আনন্দে কভিল। "গাপ।, অস্র দরদর-_ 

“রান্তল ' পিতার কাছে মাগ” গিনা পিতধন 1» 

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে শিশু কাদ-কাদ স্বরে, _ 
কে আমাব পিত। মা গো! আছে কি পিতা আমার ? 

কই ত--পিতায় মা চো! দেখিনি কখন ?” 
অশ্রু দরদর £গাপা কহিলা,--“সন্নাসাদেব 

জনক তোমার, ওহ কব দরশন ! 

অনন্ত অম্ুত ধন আছে বস! ও বরকাছে, 

দিতেছেন অকাতরে নরে দরাধার ; 

তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্রা দিবেন উনি, - 

মাগ? যা ! পিতৃধন, চরণে পিতার 1” 

বানালে লইম্স। বুকে, বসিলেন 'ান্ু পাতি” 
পত্তি-পদতলে সতী, মুস্তি করুণাব । 

রাহুল কাদিয়। কহে,দাও পিতচ! পিতৃধন” | 
নীরব, নিস্পন্দ, বুদ্ধ, শিষাদ্বর আর | 

ছুটিয়' আসিল কক্ষে রাজপরিবারগণ 

বৃদ্ধ রাজ রাণী সহ. করি? ভাভাকার !- 

আবার আবার শিশু,---“দাও পিতঃ ' পিতৃধন*__ 
*.. কহিছে কাদিন্না, অশ্রু বহিছে গোপার ! 



আদশ কবিতা । 

“দিব পিতিধন বৎস ! পালিব পিতার ধশ্ম, 

দিব সপ্পু রত্র”- বুদ্ধ কভিল। গন্ভীরে,- 
সারিপূল 'ভিল্াপাত্র আজ্ঞা মাত্র দিল তুলি; 

পহ্রব-পুল করে, আহা! ! ভাসি” অশ্রুনীবে 1 

ল্ল্ষবণের শক্তিশেল । 

চেতন-পাইরা নাথ কভিলা কাতরে, -₹ 

“রাজা তাজি, বনবাসে নিবাসিন্ু যবে, 

লক্ষণ, কুটীরদ্বারে, আভিলে যামিনী, 

ধন্ত£করে, তে সুধনি ! জাগিক্তি সতন্ত 

রক্ষিত আমার তুমি ; আজি রক্ষ£-প্পুবে _ 
আজি এই রক্ষঃ পুরে, অরি-মাঝে আমি, 

বিপদ্্-সলিলে মগ্র 2 তবুও ভুলিয়। 

আমাস্স, হে মহাবাক্ত ' লভিহ্ছ ভরতলে 

বিরাম % বাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ? 

উঠ, খলি 1? কবে তুমি বিরত পালিতে 

লাত-আতজ্ঞ। ৮» তবে যদি মম ভাগাদোষে-- 

চির ভাগ্যহাশন আামি-_-ত্যজিল। আমারে, 

প্রাণাধিক, কভ শুনি, কোন্ অপরাধে 

অপরাধা তব কাছে অভাগী জানকী $& 

€দবর লম্ম্মণে স্মরি* বক্ষহ-কারাগারে 

কাদিছে সে দিবানিশি ! €কমনে ভলিলে--- 



“হ ভাই, কেমনে তুমি ডুলিলে হে আজি 

মাতৃসম নিত্য মারে সেবিতে আদরে ? 

হে রাখবকুলচুড়ী, তব কুলবধূ, 

রাখে বাধি, পৌলন্তের ! না শান্তি” সংগ্রামে 

হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব 

এ শমন- বীরবীর্ষো সব্বভূৰ্সম 

৪ব্বার সংগ্রামে তুমি ! উঠ, ভীমবাছ, 

বথুকুল-জয়কেতু ! অসহায় আমি 

তোমা বিনা, যথা রথা শূশ্যচক্র রথে 

তোমার শয়ানে ভনু বলহীন, বলী-_ 

গণভীন ধন্ুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে 

অঙ্গদ ; বিষ মিত। স্গ্রীব স্থমতি ; 

অধার কর্ব,রোত্তম বিভীষণ রথী ; 

লাকূল এ বলিদল 1 উঠ ত্বরা করি”, 

জ্রুড়াও নয়ন, ভাউ, নয়ন উন্মীলি ! 

কিন্তু কান্ত যদি তুমি এ ঢরস্ত রণে, 

ধনুর্ধর, চল ফিরিঃ যাই বনবাসে। 

নাভি কাজ. প্রিরতম, সীতায় উদ্ধারি-_ 

অভাগিনী ! নাভি কাজ বিনাশি” রাক্ষস 

তনয়বংসলা যথ। স্ুমিত্রা জননী 
কাদেন সরধৃতীরে, কেমনে দেখাব 

এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি. তুমি না ফিরিলে 

সঙ্গে মোর ? কি কহিব, স্ুধিবেন ষবে 
মাতা,_-“কোথা, রলামভদ্র, নয়নের মণি 

৪ ০. 



আদর্শ কবিতা । 

আমার, অনুজ তোর % কি বলে” বুঝাৰ 

উম্মিলা বধরে আমি, প্রবাসী জনে £ 

উঠ বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি, 
“নস পাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 

রাজ্াভোগ তাজি তুমি পশিল1 কাননে » 

সমভঃখে সদা তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্রমরর এ নয়ন ; মুছিতি মতনে 
মশ্ধার। , তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তবু নাহি তুমি চাতভ মোব পানে, 

প্রাণাণিক ! “ভ লক্ষণ, আচার এ কক, 

স্গলাতবৎ্সল তুমি বিদিত জগতে 7 

সাজে কি তোমাবে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 

আমার । মাজন্ম আমি ধন্মে লক্ষ ক্রি”, 

প্রজিন্ঠ দেবতাক্ুলে, -দিল। কি দেবত। 
এই ধগা ৮. ভে রজনি, দযামর়া তুমি , 

শিশিব-আসারে নিত। সবস কুস্তমে, 

নিদাঘান্ত ১ প্রাণদান দেহ এ প্রশ্ছনে ' 

ক্ষধানিধি তুমি, দেব স্রধাংশু, বিতর 

জাবনদানিনা সুধা, বাচাও লক্ষণে 

বাঁচাও, করণামন্স ' ভিখারী রাঘনে 1” 



আদশ কবিতা । ১৪, 

পরশমণি | 

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন % 

অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জলে, 

বিধাতা-নিম্মিত চারু মানব-নয়ন 
পরশ-মণির সনে, (লীত-আস্গ পবশনে, 

সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,__ 
« মণি পরশে ষায়, মাণিক কলমে তার, 

বরিষে কিরণ-ধার। নিখিল ভবন । 

কবির কলিত নিধি. মানবে দিয়াছে বিধি 

ইহারি পরশ-গুদণে মানব-বদন 

দেবতুলা রূপ ধরি' মাছে ধরা মালো করি” 

মাটির অজেতে মা সোনার কির€ ! 

পরশ-মাণিক যদি অলীক তহতি, 

“কাোথ। ব! এ শশধর, কাথা বা ভাঙর কর, 

কাথ। ব| নক্ষত্র“শো ভ। গগনে ফটিত ! 

কে রাখিভ চিত্র করে চাদেধ “জা হসন। ধারে, 

তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে ডখেতে আখামে ৮ 

কেবা এই স্ুুশীতল, শিমনা গঙ্গার জল 

ভারত-ভঁষণ করি” বাখিত ভডাবে 2 

কে দেখাত তরুকুল, নান: রঙ্গে নানা ফুল, 

মবাল, ভরিণ, মুগে গথিবী শোভিয়! ? 

ইন্্রধন্ু-আলো তুলে, সাজায়ে বিহঙ্গ-ঝুঁলে 

কে রাখিত শিথিপুচ্ছে শশাঙ্ক মাকিয়া ? 



আদর্শ কবিতা | 

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি - 

স্বগেরি উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল, 
শ্রখের মকর তাই হয়েছে ধরণী ! 

কি আছে ধ্রণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে 

ন। হয় মানব-চিন্তে আনন্দদায়িনী 1-_ 

নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাত। হেলে, 

চরেতে বাল্্ক। ক্টে, তৃণেতে ভিমানী, 

পশ্গী-পাখ। উড়ে যায়, পিপীলি-শ্রেণনীতে ধায়, 

_কঙ্ঈরৈ, হুষার পরে, ঝিনুকে চিকণী ! 

শা'তেও আনন্দ হর অরণা কুজাটিমকপ, 

জ্বলন্ত বিভ্যঘলত |, তমিস্লা রজনী | 

অপুর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন ! 

ন্েহরূপ কত কুল, ফুটায় মণি অতুল, 

ইহার পরশে ধর। আনন্দ-কানন । 

ভাননা-বদন ভন্দূ, মরি কি করুণা-সিন্ধ, 

দয়াল পিতার মুখ, জাঁয়ার বদন, 

শত শশি-রশ্মিমাথ।, চার ইন্দীবর আক! 

পুলের অধর, ওঞষ্ঠ, নলিন-আনন : 

সোদরের স্থকোোমল- স্বস্ত-মুখ নিরমল, 

পবিত্র প্রণর-পাত্র গুহীর কাঞ্চন-_ 

এই মণি-পরশনে, হস স্থখ দরশনে, 
মানব-জনম সার, সফল জীবন ।-_ 

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন 2 



আদশ কবিত। | ১5 

প্রহরী । 

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে, 

বসিয়। নাসির উদ্দিন জ্ঞানের সধক-নাজে | 

কি আনন্দে মগ্ন যোগী ! কঠোর সে সাধনা, 

স্বরগের সুধা-ধার। জি মাঝে বয়ে মায় 

আননে উঠিছে ফুটি* পবিত্র উজল হাসি.__ 
কোরাণ নকলে রত) চারিদিকে গএ্রগরাশি। 

সহসা চাহির়। মুখ কন্কণের বণতক বে, 

দেখেন পাঠান-রাজ বেগম দাড়াযে দুরে । 

ফুল পারিজাতসম হাসি হাসি মুখখানি, 

কে যেন দিয়েছে তায বিবাপ-কালিম। টানি । 

পড়িতেছে গও বহি” দর-বিগলিত বালা, 

নতমুখে, মগারাণী কাদিছেন আন্মহার। | 

অতি সন্তপণে রাখি? কোড় ভাতে বঙিথানি, 

চলিল। সমট ত্বর।, মথা ছিল মহারাণা . 

আদরে মুছার়ে অশ্রু অতাৰ কোনণ স্গরে 

বলিলেন, “প্রিরতমে ! কি ইাঞেছে লল মোরে ঠা 

স্বামীর আদরে অশ্ু আরে। দাতপাাবে বর, 

ভাবাবেগে মহারাণী শিশ্চল নিন্বাক রর 
বতক্ষণ পরে শেনে বলিতে লাগিপ। ধারে, 
“ছ্রীভাপন! শেব বদা ছিল বে আমার তারে, 

তোমার আদেশে আঙি বিদাপ দিয়েছি ভাবি, 

সেঁকিতে ছিলাম রুটি, দেখ হাত জ্বলে যার । 



আদশ কবিতা । 

নষ্ট হরে গেছে রুটি, কাদিতে ছিলাম তাই, 

তোমার আহার-তরে আর ঘরে কিছু নাহ । 

বিশাল এ ভারতে সম্বীট আমার স্বামা, 

একটি বাদাও কি €গ। পেতে নাহি পারি আমি 7 ৯ 

পুড়েছে আমার ভাত, তুমি রবে অনাহারে ! 

অগণিত ধন-রন্র রাজ-কোষে কার তরে %” 

থামিলেন মভারাণী, সম্রাট বলিল ধারে, 

“মশারাণি ' কাদিতিছ শুধু তুমি এবি তবে ৮ 

ভাত পুডিযাছে তব, মোর ভাত আছে ঠিক- 

এব জন্য এত কাদা ! ছি ছি মভারাণি ' খিক 

তুমি যদি নাহি পার করিবারে গ্ুভ-কাজ, 

নিজ ভ্তি লব তাত, আমিত করিব আজ 

আমি ভিবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়, 

দারুণ ভাঁভিঙ্ কেনে বল লোক মার। সার 3 

তারি জন বুঝি ভুমি কাদিতেছ গ্ুহ-কোণে, 

জাদের শোক বুঝি বিবম দেজেছে আনে ্ 
প্রনতমে ' এই গঃখে এ ভাবে কাদিতে আছে % 

ভাব দেখি তোমা চেনে কত ভহখী দেশ মাকে 
সদ। নিদারুণ 25খে করিতেছে ভাভাকাবৰ 

মি কাদিতেছ ভাবি” এক বেল! অনাভার 
অগণিত ধন-রহ রাজার ভাগ্ারে আছে ৮ 

আমার ভাগার নয়, তার পানে চাওন। মিছে? 
আামি তে। প্রভবা মাত্র, নাভি মোর অধিকার, 

সে ধনের কণ। মাত্র করিবারে বাবভার । 



আদর্শ কবিত। | ১৫২ 

প্রত্যহ কোরাণ লিখি' করি যত উপাজ্জন, 

তাভাতেই গ'জনার চলে গ্রান-আ'স্জাদন । 

পরধনে লোভ করা, সোক ভাল মহারাণি ? 

[তোমার সে ভাব নয়, আমি ঠা ভাল জনি! 

নিকাহ ন। হইও, মনে রেখে। দিনমান, 

মাথাব উপবে খাকি' দেখিছেন ভগবান)? 

ধুলা । 
সর 

£কান্ ইউন্দরজালিকের অস্তিঅবশেন 

কত তুমি, লে। কণিকে, মোর কাণে কানে 

সমার-বাভিনা ভশ্বা কে না তোম। জানে % 

উড়ে” উড়ে কর সদ। কাভার উদ্দেশ £ 
ি |ভি. নথ। নাতি তব 25 

প্রকা5 নিবাস পথে , সাও গাষ পাখি 

দুর দেললে ঝেহডা কেবা না হুতামান 2 

নশিরভিম।নিনী অসি । হখু কর স্ডিতি 

সুকা?য়ে হের কানে ১ অধন্রপালিত 

দরিদ্র বালিক। মত ধনার ভবনে ১ পর্ণ 

দানেরে। কুটানে ঠদি সঙ সন্মানিত 

লে! মলিন! ' অই হব মলিন বসনে 

ঢাক | যে সোন্দব।রাশি, বিশ্বাচুলেপ এও 

মোর। বিজ্ঞ. মোর। অজ্ঞ ' চিনেও চিনি না! 



আদম্প কবিত্তা । 

জগত-জননী-বপা ! 0তামানে সে চিনে 

ব্বভাব-দীক্ষিভ-শ্শিশু ১-_ মন্তানন্দ মনে 

মাখে কাক নিষ্সে তুলে অঞ্জলি সঞ্ীজি 5 

নপ্র অঙ্গে কি বা োভ। ধর ভুমি পুলি 
সব্বাতে বুলাতে কর দাও সলাজ্গাভজ়!| » 

নেভারিক সন্বাসি-নাগা। সুগ্ধ হয ভিজ 

বাল্যসখ্খি, চিনি তব মধুর মবতি.-- 

করিন্াছি একদিন সাদরে আবজি' 
আছ্ান্ত-ব্পিনী তব মভিম। লজ, 

অবসান তৈরি মা সন্দ-গল্ন-ণুলপ্। 

লী ও সবরমা । 

এক্লাকিনা ০শশোকাকুল।, ক্শাল কাননে 

বাদেন বাদব-লাঞ্। আবার কটাকে 

লাববে ! ছরন্ত ঢেড়া, সতাকে ছড়িন।, 

“রে দুরে মন্ত সবে উত্সব কা ত্ুলুক 

ভান-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাদিনা 
শস্ওক্স-হদরে যথা ফেরে দূব-বলে 

সালন-বদনা দেবী, ভা বে, মেমন্তি 
খনির তিমির-গর্ভে (না প্াারে পশ্িতে 

[সৌর-কর-রাশি যথা ১ ক্র্যাকান্তমণি ও 
কিম্বা বিশ্বাধর1 রমা অন্বরাশি-তলুল ! 



ছি 

দশ কবিত। ১৫৩ 

স্বনিছে পবন, দুরে রিয়া রভির?, 

উচ্ছাসে বিলাপী যথা । নডডিছে বিষাদে 
মন্মরির1 পাতাকুল । বসেছে অবকে 

শাখে পাখী ! রাশি রাশি কম্রম পডেছে 

হরুগুলে ; বেন ৩৪৯ আশি” মনস্তাপে, 

ফেলিযাছে খুলি” সাজ ! দুরে প্রবাতিণা, 

উচ্চ বীচি-রবে কাদি”, চলিছে সাগরে, 

কতিতে বারাশে যেন এ গখ-কাহিনী 

ন। পশে সুধাংশু-মংল্ড সে “ঘার বিপিনে | 

ফোটে কি কমল কত্ত সমল সর্হ্খলে % 

তবুও উজ্জল বন ও অপুন্দ করপে ! 

একাকিনী বসি? দেবা”, ৩৬ আভাময় 

হমামল ধামে দেন ' হেনকালে তথ, 

সরমা স্রন্দরী অসি বসিলা কালিয়া 

সত'ব ঢরণ-তলে : সরমা শুন্দরী-- 

রন্গঃকুল-রাজলঙ্ষ্রী বক্ষে ব্প-বেশে 

কতক্ষণে চক্ষুঃজজল মুছি চালোচনা 

কহিল। মধুর স্বরে :--ণ্ছির্ গেড়ীবা, 

তোমারে ছাভিয়া দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মভোতিসবে রত সবে আজি লিশাকালে 

'এই কথা শুনি আমি আইনত পুজ্িতে 

পা-ছুখানি ! আনিয়াছি কোৌটায় ভরিক্স। 
সিশ্দর : সধবা ভুমি, তোমার কি সাজে 

এ বেশ? নিব, ভায়, তঈ লঙ্কাপতি ! 



আদশ কবিতা । 

কে ছেড়ে পঞছ্ধের পণ %$ কেমন হব্রিল 

ও ব্রাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি % 

তৌটা খুলি” রক্ষোবধ ষত্বে দিল। কট! 

সামস্তে 5? সিন্দ্ুর-বিন্দু শোভিল ললাটে, 

€গাধলি-ললাটে আহা, তারা-রত্ত যথা 1 

দিবা ফোটা, পদ-ধুলি লইলা সরমা ৷ 

“কম, লঙ্ষ্ষি, ছু ইহন্চ ও (দেব আকাজিকিত্ত 

তন্তু ; কিন্ত চিব-দাসী, দাসী ও চরণে 1৮" 

এতেক কহিস। পুনঃ বসিল। ধুবতা 

পাদ তলে 5 আভ। মব্ি, স্ুবণ 'েউটি 

ঞুলসীর মুলে যেন জ্বলিল, উজলি' 

দণ্প- দিক! মওস্ববে কহিল। মেখিলা £ 

“ব্রথা গজ দশাননে তুমি, বিধুমুখি 

আপনি প্ুলিক্খ। আমি ফেলাইন্ দূরে 
আভব্রণ, যবে পাপা আমারে ধরিল 

বলনাশএমে 1 হড়াহন্ু পথে সে সকল 

চিজু-হেতু 1 ছেহ সেতু আরনক্গাছে ভেখি।- 

এ কনক-লঙ্কাপুরে ধীর বুবুনাথে । 

মণি, মুক্ত, পতন, কৈ আছে লো জগত, 

»,ষাহে নাহি অবহ্থেলি” লম্ভিন্তে সে ধনে ?% 

| কহিলা সুরমা দেবি, শুনিয়া দাসী 

তব স্বসববরকথা তব সুধ।-মুখে ও 

কেন ব। আহলা বনে বখু-বুল মণি" 

কহ এবে দক্সা করি”, কেমনে হরিল 



আদশ কবিত। । ১৪৪ 

তোমারে রাক্মনপতি ? এই ভিল্গা। করি, 
দাসীর এ তৃষা তোৰ সুধ।-বরিমূণে । 

দুরে ঢুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে 

হ মোরে বিবরিয়া, শুনি দে কাভিনী | 

কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লঙ্ষমাণে, 

এ চোর % কি মায়া-বলে বাঘনের দরে 

প্রবেশি', করিল চি এ হেন বভলে "৮" 

যথা গোমুখার মুখ ভইভি সজনে 

কবে পুত বাখি-পারা, কভিলা জব, 

মধুরভাধিণী সতী, আদরে সপ্গানি? 

সরমারে।-ণ্ঠিতৈবিণা সাভার পৃৰম! 

ভুমি, সথি !  পুর্বীকথ। আনিবাবে ঝি 

ইচ্ছা তব, কঠি আমি, শুন ঘন দির 17. 

“ছিন্ধ মোর।, সুলোচনে, গোদ।কবীতহীনে, 

কপোত-কপোতা ষৃথা উচ্চ প্রচ্চডে 

1ম পঞ্চবটী, মন্ডে স্তর বন সম! 

সদ| করিতেন সেবা লক্ষণ স্মতি | 

দণ্ডক ভাগার যার, ভাবি' দেখ মনে 

কিসের অভাব ভার? সোগাতেন অশ 

নিত। ফলমূল বার মৌমিতি , মুগ 

কধিতেন কভু প্র, কিন্তু জাব নাণে-ন 

সঙত বিরত, সথি, রাঘবেন্ধ বলা, 

বর সাগর নাথ, বিদিত জগতে ! 



আদশ কবিত। | 

“হুলিন্ু পুর্বের স্বথ | রাজার নন্দিনী, 

বখু-ক্ুল-বধ আমি , কিন্ত এ কাননে, 

পাইন্ু, সরম। সই, পরম পিরীতি ! 

কুঁটীরের চারিদিকে কত যে কুটিত 

ফুলক্ুল “তা নিত্য, কহিৰ “কমনে ? 

পঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি ' 

জাগাত প্রভাতে মোরে কুভরি স্রস্থরে 

পিক্রাজ ' কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি, 
ভেন চিওু-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিথিন" স্থথিনী 

নাচিত দরারে মোর । নঞ্ডক নন্তকী, 

এ দোহার সম, বামা, আ্ষ কি জগহত 
অস্ঠিথি মসিত নিত্য কবভ, কবভী, 

সুগশিশ্ি, পিচঈগম-ন্বণ-অআঙ্গ 6কভ, 

দি 

কেহ শুভ, কেহ কাল, কেভ্ বা চিন্িত 

য! বাসবের ধন্তুঃ ঘন-বর-শিবে 

অঠতিঃসব জাব যত ূ সেবিতাম সবে. 

সমাদনবে ; পালিতাম পরম বতানে 

মরু$মে শ্রোতন্গতা তৃষাতুরে যথ!, 

শপনি শুজলবতা বারিদ-প্রসাদে ! 

সরূসী আরমসি মোর ! ভুলি' কুবলয়ে, 

( অতল রতন সম ) পরিতাম কেশে, 

সাছ্িতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্র, 

বনদেবী বলি মোবে সন্াষি, কৌতুকে ! 



আদর্শ কবিতা । ১৪৪ 

ভান, সখি, আর কি লো পার প্রত্ণনাণে ' 

আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনঙজে 

দেখিবে সে নি ঞভাদা সবলে 
রাজীব, নয়ন-মণি ? ভে দাকণ বিধি 

কি পাঁপে পাপী ঞ দানী তোমাব সমীপে £ 

এতেক কিয়া দেলীা কাদিল নরকে 

দিলা সরদা সতা তিতি? অপ নাকে! 

ক তল্গনে চক্ষুঃজল মুদি? রাকাত 

সরম।. কহিলা সতী সাতার চপ 
স্থরিলে পুর্ষের কথ।| বাথা মনে সি 

[9, ?দবি, থাক তবে :কি কাজ ক্কাবিয়। ?- 

ভরি ৩ব অঙ-বাবি উস্ছি মরিবাকে 

উত্তরিল। প্রিরহ্বদা / কাদধ। যেমরতি 

মধুস্যর। 1) 7 “এ অভাগী, ভাষ, চে? সুজগে, 

মদি না কাদিবে, তবে কে আর ল্াািকে 

এ জগতে * কহি, শুন, পুব্বের কাকিনা 

পরিবার কালে, সখি. প্লাবন-পীডনে 

কাতর প্রনভ. ঢালে, তার অতিক্রমি 

বারি-রাশি ই পানে ; তেমতি ষে মন 

:খিত, ভঃখের কথা কহে সে অপরে 

তেই আমি কি ফুমি শুন লে! সরমে 

কে আছে সাতার গার এ অরকাপিতরে 

'পঞ্চবটা-বনে মোরা গোদাবরী 

ছিন্ত স্থখে | হায়, স্থি, কেমনে রা 

রি 



আদ কবিতা | 

০ কাস্তার-কাস্তি আমি %গ সতত স্বপনে 

নিতাম বন-বাণ। বনদেবী- করবে ! 

স্রসীর ভাবে বসি”, দেখিতাম কক 

সোর-কক্-বাশি-বধেশে শুববাশ 17কেলি 

পঙ্ঠাবনে - কত সাধ্বী খষিবংশ-বধ 

কভখুজিনী, আখসিতেন দাসীর কুটাে, 

স্ুলাতস্প্ অবশ সেন অন্ধকার ধামে 

আভিন  জঞ্জিত, আহা, কত শত বরডে 

পাতি" কসিতাম কক দীঘ ভপ্রশমলো, 

সন্ধা ভবে সম্ভাষির। ছায়ার ক ব। 

বুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিভাম বনে, 

গাভতাম গীত শুনি” কোকিলের বনি । 

কত্ত ব' প্রভর্ন সহ ভজমিভাম সুখে 

নদী-শর্টে ; দেখিতাম তরল সলিলুল 

নন গগন যেন, নব তারাবলা, 

নব নিশাকান্ত-কাস্তি ! কন বা উঠিষ। 

পব্বত-উপারে, সখি, বসিতাম অমি 

নাথের ভরণ-তলে, ভ্রততী মেমত্তি 

বিশাল বসাল-মুলে ? কত যে আদরে 

তুদীধতিন প্রভু মোরে, বরষি” বচন- 

সুধা, ভায়, কব কারে ৯ কব বৰ! কেমনে ৯ 

শুনেছি কৈলাসক্পুরে কৈলাস-নিবাসী 

ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি” গৌরী-সনে. 

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ধ কথ। - 



আদশ কবিত। । ব 

পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমাবে ॥ 

শুনিতাম সেইরূপ আমিও, রূপি. 

নান! কথা! এখনও, এ বিজন বনে, 

শাবি আমি. শুনি যেন দে মধুর বাণী । 

সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিড্ুর বিধি ' 

সে সঙ্গাত £” -নিরবিলা আরত-লাচ ন। 

বিবাদে । কহিল তবে সরম। ল্রন্দবী ,-- 

“শুনিলে তোমাৰ কথা।, রাঘব-রমণি, 

গুণ জন্মে রাজভো।গে । ইচ্ছ। কছর, তাঞ্জি 

বাজা-স্থখ, যাই চলি” হেন বনব।সে ! 

কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় ভয় মনে ; 

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্তে 

তমোময়, নিজ গুণে আলে। করে বনে, 

সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দোশে, 

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে ' 

যথ! পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি ' 

কৈন ন1 হইবে সুখী সর্বজন তথ। ৮ 

জ্রগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী 1"? 

বুত্রসংহার | 

তেখা মহাসুর বুত্র জয়ন্ত উদ্দেশে 

ছুটে ঝটিকার গতি ; হেরি* মহারথ 



আদর্শ কবিভা । 

কাভ্িকেয় আদি ভব বক্ষিতভে কুমানে, 

চালাহলা দিব সান বেগে ভ্রুততবর ; 

ছুটিল] অনল, দিবাকর, অন্বপন্ভি, 

বাশুকুলপতিত প্রভঞ্জন ভীম দেব, 

কবাল অস্তকমুন্তি যম দগুধর । 

জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভাষণ ভঙ্কারি" 

দাভাইল টতদতারাজ, স্ুররথিগণে 

হেরি” দরে 1 ভেরি” দেতে।, যম দঞ্ধর 

বকালিমশজলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি, 

কভিল। অমববন্দে--হে দেব-সেনানি, 

শান্ত সবে বনু বরণে যুঝিল। তোমরা, 

ক্ষণকাল লব তে বিশীম-- আমি যুঝি 

দেত্যবাজে ল্মণকাাল আজি 1” চাহি ভবে 

সঙ্বোধিল। ব্ুত্রান্তরে -হ দানবপতি, 

পরেত-পত্িরে আঁকি ভেট বণভুিমে 1৮৮ 

প্রেতপতি-বাক্য সুজ হুজ্জয় ভক্কারি? 

কভিলা “হে ধন্মরাজ, এত যদি সাধ 

যুঝিতে ব্রত্রের সহ-ধর দু তবে. 

হের লেখ রাখিন্ত ভিশুল, আজি ইভ। 
নাছ্বরিব অন্য দেবরণে, ইক্দ্রন্তততে 
কিংবা ইন্ছে নী আঘাত্তি আগে 1৮, পার্শলেশে 

বিন্ষিল। ভৈরব শুল মন£হশিলাতলে 

€দতাপতি . ভীমগদা ধরিল। সাপটি, 

ঘুরাউলা ঘন স্বনে ; ঘুরাইল। যম 



আদশ কবিতা । ১৬১ 

ই করী যেন প্রচণ্ড করাঁল দও। ভু 

বনম:কে রণমদে করে করাঘাত. 

তেমত্ি আদাতে দৌহে টা ! দণ্ু-গদা 

প্রসারে বিদীর্ণ নভঃস্থল ; ঘোর রব 

উঠিল গগনে, ঘর্ণ পাকে ডাকে বাষ্, 
চণ মন?শিলা চারি চরণ ঘর্ষণ । 

দওযদছ্ধ বিশারদ দৌভে, কেহ নাবে 

নিবাবিতে কারে ; লমে নিরন্তর ঘুরি : 

তই ঘন “মঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর ! 

প্রেতরাজ কালদগ ঘরে ঘুরাছে 

আমাত্তিল ভীমাঘাত বত্র-মুক্টিতলে । 

সে আঘাতে ফিবে দও- ফিরে বুত্রগদা 

গজদন্ত-বিনিশ্মিত। তখন অস্চর 

বামস্কন্দে শমনের ভীষণ বেগেতে 

করিল। এুচগ্ডাঘাভ গদ' ঘুরাইস। | 

যমরাজ বসিল! আঘ০ত ভগ্রকটি, 

দ্রুম মথা ছিরূনল পড়ে ডি ড॥ 

তূলিল। তখন তৈত। ভয় শুল 

লক্ষ/ করি জয়ন্তেস রে পজা লা 2 

দিল। রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে 

হেরি" £সে ভীবণ অন্ম । দুর তে তেরি? 
চালাহল। প্র্পক-ব্ন'ন ইন্দ্রাদেশে 
মাতলি,__ছুটিল রথ ঘনদলে দলি' 

খধর নিনাদে ঘোর ভিদিব চমকি . 



আদম কবি ৩ 

ভরচস্তর রথমুখে পথ আচ্জালিলা 

দ[ডাইলা ক্ষণকালে । বিতাতের গতি 

বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে জ্যন্দন, 

আঁরোভিল। উচ্চৈশ্রব1 অশ্ববুলেশ্বর | 

৫শাল্ডিল স্সরনীল তনু তন্তচ্ছদ ভিদি*, 

শুল অল ভেদি” ষথা শোভে লীলাম্বর । 
টিন জিনিয়া স্বম্ক সুদিব, কনচ, 

শিরন্াণ--দুট জিনি কঠিন অয়স , 
ভপ্লন”কিরণছটা কিরাঁট আনার 

বেডেন্ভ নৈবিন্ড কেশ - আভা £ছ-ডভস। 

স্বণমেঘমাল। যেন ঘেরে মন্তকা " 

জ্বলিছে সহজ অক্ষি ভাষণ দান্সেলি 

»75) ভুলি? শ্ররনাথ অন্দে আবোভিল। 

সস্টিল। নম্দজগনত্তি উচ্চ "পবা 5৩ 

মভাশন ভিদ করি” 5 শ্রমেক ছাড়ি? 

সচ্চ এব তদেতা-বপ্রু- নতগজ্দ সদ্দশশ : 

বন্দঃ সমস্ছত্রে তার পক্ষ প্রসারিন। 

শির হৈল। অশ্থপতি-_-ডাকিল দক্তোলি 
শত জীমতের মন্দ্ে বাসহবর কছে। 

হুশ ভেরি ঘোর ঘন স্বরে ভাষণ অন্থর 

কহিলা নিনাদি* উচ্চ--“"ভ1, দক্তা বাসব, 

ভাবিহল বক্ষিবে জুতে বুত্রের অভাবে 

কর ভাব এ শুল-আবমাত স্বরণ 

পিতা পুজ জুই জনে 1৮--বেগে দিল। ছাড়ি, 



সি 
১৩৩ 

ছুটিল ভৈরব-শ্ল ভীমম্ডি রি? 

মহাশৃন্ত বিদারির।, কালাখি জলিল 

প্রাপ্ত ভ্রিশুল-অঙ্গে ! ভেনকালে, (ভায়, 

বিধির বিধান-গতি কে পাবে বুঝিতে ) 

বাহিরিল শ্বেতবান্ু কৈলাসের পথে 

সহস। বিমানমার্শে, শুল -মধাস্তলে 

আাকধি' অন্শ্য হল নিমেষ ভিতবে । 

অদ্য হইল শুল মহাশ্ন্ত-কোলে । 

তেরিয়। দন্জপতি কাতর জদঘ 

কিল কৈলাসে চাভি”, দীঘশ্বাস ছাডি', 

“1 শল্তু, তুমিও বাম !"- দগ্ধ হতাশ্বাসে 

্রটিল1 উন্মভপ্রায় ভঙ্কারি” ভীষণ, 

ছিন্মস্ত। রাহ যেন 1 অগ্িউাকাব 

নুরিল প্রিনেতে ঘোর- দন্থে কড় নাদ। 

প্রলয় ঝটিকা1-গতি আসিয়। নিকটে 

প্রসারি” বিপুল ভূঁজ ধপিল। সাপটি 

ইক্্র-করে ভীম বজ - উচ্ছিন্ন করিত 

অন্দবর । বজদেহে জালা ধন্ক ক 

জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কব ! সে দতন 

মহাস্তর ন। পারি” সভিতে গেলা দুরে ৩ 

ছড়ি বজ 3; ঘোর নাদে, বিকট চীংকারি 

লম্ফে লম্ফে মহাশূন্তে ভীম হক তুলি? 

ছিড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রম গুলা, 

ছুড়িতে লাগিল ক্রোধে বাসবে আঘাতি” 



আদর্শ কবিত। | 

অতি” বিষমাঘথাতে উচ্চৈশ্রবা ভয় । 

এল্টাও উচ্চছিন্নপ্রাঅ--র্কাপিল জগৎ, 

উজাড় স্বর্ণের বন, উড়িল শুন্তেতে 

ত্বর্গজাত তরুকাগও্ড ! গাভ, তারাদল, 

খসিন্েে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে । 

উছলিল কত দিন্ধ, কত ভুমগুল, 

খণ্ড খণ্ড ভৈল বেগে-চর্ণ রেণুপ্রার ! 

সে চী২ক।রে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী পাণী 

চন্দ্র. স্ষ্য, শুন, গ্রহ. নক্ষত্র ছড়ি, 

ছুটিতে লাগিল ভয্ষে, রোধিয়া শ্রবণ, 

গকলাস. বৈকুগ, বক্ষলোকে 1--সে প্রলয়ে 

[রর মাজ এ ভিন ভবন 1--মহাকাল 

শিবদুত কৈলাস-ছয়ারে নন্দী দ্বারী 
ক।পিতে লাগিল ভদ্জে! কাঁপিতে লাগিল 

এক্দলোকে ক্ষার তোরণ ঘন তবেগে ' 

কাপিল বৈক্ুগ্দ্ব।র ' ঘোর কোলাহল 

সে তিন ভবন-মুখে, ঘন উচ্চৈঃত্ববে- 

“তে ইজ্দ্র, ভে স্ররপতি, দন্তোলি নিক্ষেপি+ 

বধ নুত্রেবধ শা বিশ্ব লোপ হর !” 

এতক্ষণ স্থরূপতি ইন্জ্র সে হধয্যোগে 

ছিল! হতচেত-প্রাকস-_ বিশ্বকোলাহলে 

স্বপনে জাএাত যেন বজ দিল ছাড়ি ; 

না ভাবিল।, না জানিলা ছাড়িল। কখন ! 

ছুটিল গঞ্জিয়] বজ্ব £ঘাব শুন্তপথে, 



আদশ কবিতা । ১৬৩৫ 

উনপঞ্চা শখ বাষু সঙ্গে দিল যোগ 
ঘোর শব্দে হরম্মদ অগ্নি অঙ্গে সাথি”, 

5 পক্ষর মেঘ ডাঁকিতে ডাকিতে 

টিক লাগিল সঙ্গে, স্ুমের উজপি 

হ-ণপ্রভা খেলাতিল , দিগ্বাগুল থেন 

[ঘার বঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়! চলিল. 

নুরিতে নুরিতে বজ্জ চলিল অথগেে 

যেখানে অশত্বপতি বিশাল শবার, 

(বিশাল নগেন্দ তুলা 7 ভাবণ আগতে 

পাডিল বুত্রের সঙ্গে, পড়িল অন্তব,. 

বিন্।ধরাধব শেন পড়িল ভে 

পিল নিরুদ্ধ শ্াস টিভ়বন ঝুডি? 

বভত লারের শ্বালে প্রুলয়ের গড) 

''ভ। বংস ' »1 রা প্রপীড়” বালিতে বকিততি 

মুদিল নমনদ্বযর ঢু এ শান? 

হিল এন্দ্রিল-টিছ প্রচ9 2 হানা, 

চিবদীপ্ত চিত! যথ। 1 এরা সুড়িছ। 
দমিতে লাগিল বামা উন্মাদনা এনে 

গভার নিশীখে | 

ক ঘোর গভাওর নিশি মাপার সাগরে 

মগ্র ধরা, চারিদিক এমনি স্ভির, 



আদশ কবিতা । 

প্রহরা কুকুর ডাকে, তার সেই বব 

সহবের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায় ! 

যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে 

লোকফালুফি করে! এ কি ভয়ঙ্কর ভাব ' 

অগাধ জলধি- তলে, শৈবাঁল-কুহুপে 

সটান নিবসে যথা, আমি সেইরূপ 

স্বাধার-সাগর-গভে, আপন কুটীরে 

ডুবে আছি , পরিজন সকলে নিছিত 

ক ঘোর নিশ্ব্ধ দিক! নিশার আকাশে, 

অদগ্য প্রহরা কে যেন ঘোর রবে 

ফুকারিছে--স। স। কসর 5? বিশ্ব চমবি ৩ 

০ আমি পড়িয়ে এহ জলধির তলে 

সভগ়ে জিজ্ঞাস। করি, কে আমি রজনি * 

তধাত্রি! গিগ্রি, নদা, গ্রাম, জনপদ, 

বলত ।, জীব্জন্ক, “কাটি কেটি লে 

ররতেছ, আগে শুনি, কে তুমি? ধরণি 

বন্ধে ভ রেছ ভুমি! তবে আমি কোথা 

কল্পনে ' ভারতি । স্মতি--মোর প্রিষধন ' 

৫তামর। কি করি আমি করি অঠঙ্কার ₹ 

অমি কহ ' এহ বিশ্বে বাই যে মিলামে । 

বিশ্বদেব ' ভুমি তবে কিরুপ অঞ্জুত। 

কি জানি! কাটাণু ভয়ে রেখুকণ। মাঝে 

পড়ে আছি আমি দেব, কি মার বণিব 

তব কথা ' কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ, তার।, 



আদশ কবিতা । ভর 

কোটি পৃর্থী, কোটি জাব, স্তব্ধ যার ভয়ে, 

সে তুম! আমি কীট কি,আর বর্ণিব ? 

বাধিয়। বৃদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিব 

অনন্য স্বরূপ তব, তুমি পদাঘাতে 

ভাঙ্গি সেতু, শতদবারে হবে এহ জনে 

এসে পড়, বে যাই, বলিতে আপার 

অনন্ত (নি) তুমি জান, আমি ক্ষু্র কীট-- 

অনি ক্ষুদ্র কাট প্রকত। কি তার বুঝিব % 

তক ছাড়ি মর ভয়ে সহজ দৃষ্টিতে. 

দেখি যবে) দেখি বিশ্বে প্রাণরূপে কাম 

নিরাজি 5; প্র/ণরূপী অন্তরে বাঠিবে 

প্রাণরূপে বিরাভিত সবিতৃ-ম গুলে, 

গভচক্রে, বিপধানে, লোকে, ঈলোকে? 

আমি মঢ ভয়ে শক; - আমি নাচনতি 

ভয়ে স্তর্ধ, আমি দেব! আপনা নেহারি 

ক্ষত নর, অধম নিকৃষ্ট, 

কুাশক় ক্ুতস্পুত, আমি কি বাণব 

প্রাণরূপা ভগবন 1 তোমার শরূপ ? 

এহ থে আ্বাধা 

ঢেকেছ আমারে, বথ। মাভা-বিশুগিনা 

খ | তব শ্েউ-ছারি। 

আপন শাবকে ঢাকে, ঢেকেছ আমাবে 

প্রাণ বসে ; তবে আমি লুকাই, জননি ! 

লুকাই [ভামার জোড়ে ! জগতের রগ 

(লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা) আর কি ধরিতে 



আদশ করিতা । 

পারে মোরে? চেরে দেখ, দেখ ধরাবাসি, 

জননীর “ক্রানড়-নীড়ে লকাল সন্তান । 

নৃলাশা । 

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,- 

শান্তিসদন, সাধন-ধন, দেব-দেব ভে" 

সর্ধবলোক-পরম-শরণ, সকল মোত-ক লুষ-হরণ. 

ঢু; "তীপ-বিস্-তরণ, শোক-শান্ত-ন্সিক্ষগরণ " 

সতারপ প্েমক্কপ ভেলি 

দেব-সনুজ-বন্দিত পর, বিশ্বহপ হে 

জদরানন্দ পুর্ণ ইন্দ, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু, 

যাচে তিষিত অমিয়বিন্দ, করুণীলয় ভন -বন্ধ ! 

প্রেমনেজে চাহ দেবকে, 

বিকশিত-দল চিভ-« মল জদয়-দেব তে । 

পুণজ্ণেতি-পুণ-গগন, মধুর ভেরি সকল ভ্রবন, 

সধাগন্গ মোদিত-পবন, গবনিত গীত জদব-ভবন ! 

এস এস শন্ত জীবনে, 

১৪ আশ, সব পিয়াস, অম্রতপ্লাবনে । 

দেহ শান, প্রেম দেহ, শুফ্ষচিত্ডে বরিষ মহ, 

ধন্য ভ্কৃ হদয়-গেহ, পুণা হক সকল দত 




